קטעי עיתונות על משפט רוצחי יהודי קובל שנערך באולדנבורג
תרגומים מגרמנית :בני גבירצמן

יום ד'  02בפברואר 6611
"ידיעות אחרונות" גיליון מס' 0449

"מעריב"

יום ד'  5בינואר 6611
"הארץ"

"למרחב"

""מעריב

"Nowiny Kurier"

יום ד'  61באוגוסט 6611

"היהודים עברו גיהינום"
אריך קאסנר מתאר הוצאות להורג בירייה – שעה דרמטית במשפט הרצח
אולדנבורג" .ביום חיסול היהודים בקובל ,ביוני  ,6690באתי אל שטח כריית החול ,שם עמד הצוות שהגיע מחוץ
לעיר לנהל את הירי ביהודים" .כך הצהיר ביום ג' מי שהיה קומיסר המחוז של קובל ,אריך קאסנר ( ,)51הנאשם
ברצח ,לפני בית משפט המושבעים באולדנבורג ,בקטע הרביעי של טיעוניו לגבי עיקר ההאשמות שהועלו נגדו
קאסנר תיאר ,כי ליד הבורות שעומקם כחמישה מטרים ,ניצבו הגברים עירומים והנשים בבגדיהן התחתונים .ילדים
נראו שם רק מעט .כמה יהודים ניגשו אליו ,לחצו את ידו ושאלו מדוע הם צריכים למות ,שהרי לא עשו מאומה נגד
גרמניה .ליד בור אחד ,המשיך הנאשם ,ניצב אדם לבוש בפראק וניגן בכינור את "חלומות" של שומאן ו"תפילתי לאל
האהבה" .הוא היה כנר סולו של תזמורת רדיו וארשה ,שהתגורר אצל קאסנר בביתו הפרטי ועשה למענו עבודות
שונות .הכנר נפרד ממנו בלחיצת יד ,ניפץ את כינורו ואז נורה.
על השאלה של יושב הראש ,מדוע לא עשה מאומה למען האיש הזה ,שהיה בבירור מקורב אליו ביותר ,ענה קאסנר,
כי במצב שבו היו ,לא יכול היה לחשוב בבירור .הוא הוסיף ,כי באותה שעה כבר היו מוטלים בבורות כאלפיים מתים.
תיאור זה החזיר כנראה את תמונת אירועי הרצח המצמררים של אז לעיני רוחו של הנאשם ,שכן הוא קרא
בהתרגשות גדולה" :היכן הם אלה שהניעו אז את כל הסצינה הזאת? ומה בכלל נחשב אז לצדק?"
דבריו נשמעו כהכרה באשמה ,כאשר אמר ,כי התיאורים שנמסרו בבית המשפט היו גורליים אפילו לגביו עצמו .הוא
הכיר בכך ,שאין כל אפשרות לפיצוי על ההתרחשויות (בקובל) ,שהרי אי אפשר להחליף אנשים בכסף .משום כך אין
הוא נוטר טינה ליהודים שהופיעו כעדים (במשפטו) ,שהרי הם הוכרחו לעבור בגיהינום.
קאסנר התרגש כל כך באומרו דברים אלה ,עד כי היה צורך להפסיק את הישיבה ולקבוע את המשכה ביום ה'.

יום ו'  01באוגוסט 6611
"בקובל היה אז עולם הפוך"
מאנטיי נשמע לפקודה לרצוח יהודייה
אולדנבורג .בקביעה חוזרת ונשנית,
כי בשנים  6690ו 6691-חיו היהודים
בתחנת
עזר
ככוח
שהועסקו
המיליציה האוקראינית בקובל תחת
ניהולו ,כ"משפחה אחת גדולה" ,ולא
סבלו כלל ,ניסה פריץ מאנטיי,
המואשם ברצח המוני של יהודים,
בחלק השלישי של טיעוניו לעדויות
נגדו שהתקיים ביום ה' ,לעורר את
אהדת בית המשפט למושבעים של
אולדנבורג.
במרכז ההבהרות שנמסרו אתמול לגבי
ההתרחשויות במיתחם המיליציה
היחידה
בריחת
לאחר
בקובל
האוקראינית ,עמד הירי ביהודיה בת ה-
 09ביניה רויטר ,על ידי (מאנטיי) מי
שהיה אז מפקד הז'נדרמריה .לדברי
מאנטיי ,יעץ לשישה בעלי מלאכה
יהודיים ,שעבדו למען האוקראינים
במיבנה המיליציה ,לברוח לילה אחד
לאי-שם .משום כך הוא לא נעל את
חדרם של העובדים הללו והם נשמעו
לעצתו ונמלטו .אולם שלוש הנשים
שעבדו במטבח ובמכבסה נשארו .אחת
מהן ,ביניה רויטר בת ה ,09-התייצבה
לפניו בבוקר שלמחרת ,במטבח,
כשבידה אקדח ה( 5..7-מ"מ) הפרטי
שלו ,שנעלם כמה ימים קודם לכן,
וביקשה לירות בו .הוא חטף את
האקדח מידה ואז ,בעזרת שתי
היהודיות האחרות ,נעל אותה במרתף.
"בקובל ,באותם ימים ,היה הכל עולם
הפוך" ,סיפר פריץ מאנטיי לבית
המשפט בתשובה לשאלה אם היעלמם של ששת היהודים המתואר על ידיו לא עמד בניגוד לפקודות דאז .על המקרה
עם ביניה רויטר הרי הוא דיווח להאופטמן ראפ (הממונה עליו) .ממנו הגיעה ההוראה לירות ביהודיה בו במקום .על
בסיס הוראה זו הוא הוציא את הצעירה מהמרתף ,הוליך אותה לחצר מיתחם המיליציה והרג אותה שם בירייה
בראשה מאקדח השירות  .90זמן מה לאחר מכן הוא הראה לשתי הנשים את גווייתה" .הרבה עניינים תוארו כאן
לפני בית המשפט ,על ידי העדים ,אחרת מכפי שהתרחשו" ,קבע בהחלטיות מאנטיי ,שהוא כיום בן ..0

יום ד'  16באוגוסט 6611

דרישת מאסר עולם למאנטיי
התובע" :הוא אשם ברצח ,בשותפות למעשה ובסיוע למעשה!"
בדרישה להטיל על מי שהיה ראש הז'נדרמריה פריץ מאנטיי מאסר עולם בכלא ,על חמישה סעיפי אשמה של
השתתפות ברצח כ 522-יהודים ובסיוע לרצח של  0222יהודים ולבטל את כל זכויותיו האזרחיות לכל ימי חייו,
סיים התובע רוף דראגר אתמול בפני בית משפט המושבעים באולדנבורג את חלקו השני של נאום התביעה
שלו .ב 61-נקודות מכתב התביעה ,ויתר התובע ,מחוסר הוכחות.
אילו היה פריץ מאנטיי בן ה ,.0-שביחד עם מי שהיה קומיסר המחוז אריך קאסנר עומד לדין בהאשמה של רצח
המוני של יהודים ,אוקראינים ופולנים בשנים  2040ו 2041-באיזור קובל [אוקראינה] ,לפני שופטיו
 --------כאן חסר קטע ----------הוא היה בבית הכנסת "אדון לחיים ולמוות" והשתתף במו ידיו בעינוי העצירים שהוחזקו בו.
 רצח מתוך מניעים מרושעים ושפלים של היהודיה בת העשרים ביניה רויטר .לאחר בריחת חיילי המיליציה שלוושישה עובדים יהודיים ,נעל מאנטיי שלוש נשים שהועסקו על ידי המיליציה ,ונשמע להוראות הממונה עליו לירות
בביניה רויטר .הוא ביצע הוראה זו בדם קר .טענתו של מאנטיי כי היהודיה איימה עליו באקדח ,לגמרי אינה
מתקבלת על הדעת נוכח המצב ששרר אז .הסיבה האמיתי להריגתה היתה השתייכותה ליהדות.
 רצח מרושע של איש הדת (הנוצרי) האורתודוכסי של קובל ,איליוק ,של פולני ושני עוברי אורח בלתי מזוהים,שנורו ברחוב הפתוח על ידי מאנטיי .מעשים אלה נבעו מתוך זעם על בריחת אנשי המיליציה האוקראיניים.
עדויות מדוייקות מספרות ,כי מאנטיי לא היה אז בסכנה וכי ביצע את המעשים הללו במודע ובכוונה.
"כל הקורבנות הללו דורשים צדק ,למרות שבינתיים חלפו  07שנה" ,אמר התובע דרגר בתום נאום הפתיחה של טיעוני
התביעה.
בית משפט המושבעים יתכנס מחדש ביום ה' ,ה 2-בספטמבר .באותו יום יתחיל סניגורו של קאסנר ,ד"ר ד"ר רויטר
מאולדנבורג ,בנאום הפתיחה של טיעוניו .סניגורו של פריץ מאנטיי ,עורך הדין וולף מנורדנהאם ,יציג את עמדתו לגבי
התביעה ודרישת העונש.

יום ו'  0בספטמבר 6611
עד חדש מופיע במשפט קובל
נמצא מציל יהודיות – ההגנה נפתחת
בנאום הסניגוריה
אולדנבורג .בית משפט המושבעים
באולדנבורג ,הדן מאז  01באוגוסט
 6615בתביעה נגד אריך קאסנר ופריץ
מאנטיי ,מבצעי הרצח (בקובל) של
יהודים ואנשים אחרים ,ואשר בימים
הקודמים כבר נכנס בעצם לשלב הסיום
של משפט קובל ,בנאום התביעה ,יחזור
היום אחר הצהרים פעם נוספת לשלב
(המוקדם יותר של) שמיעת העדויות.
(שכן) בהפתעה גמורה לבית המשפט,
הנתבעים והסניגוריה ,נתגלה עד חשוב,
מי שהיה פלדוובל (סמל) האנס איית,
ששתי עדות מפתח יהודיות במשפט
ציינו כי הציל את חייהן .בית המשפט
הזמין בטלפון את האנס איית,
המתגורר כיום בבאלינגן [במדינת
וירטמברג] ,להופיע בישיבת היום ,יום
ו'.
ביום ה' החל הסניגור של הנתבע אריך
קאסנר ,עורך הדין ד"ר ד"ר רויטר
מאולדנבורג ,בחלק הראשון של טיעוני
ההגנה שלו .הוא ציין כי המשפט ,המכונה
משפט קובל ,הוא ההליך המשפטי הארוך
והיקר ביותר שידעה מדינת אולדנבורג אי פעם .לגבי מצבם המיוחד של היהודים בתקופה הנאצית אמר ד"ר רויטר ,כי
היוזמים המקוריים של אמצעי "הפיתרון הסופי" היו ללא ספק היטלר ,הימלר והיידריך ,ולכן יש לראות את ההתרחשויות
בקובל ובסביבתה ,מנקודת ראות זאת.
לגבי השאלה על השתתפות קומיסר המחוז דאז ,קאסנר ,ב"אקציה הראשונה" מה 1-ביוני  2040וארבעת סעיפי
התביעה שהציגה הקטגוריה ,טען ד"ר רויטר:
 הקמת הגטו בקובל לא היתה ביוזמתו של קאסנר .לקאסנר ,שב 19-במרץ  2040היה מוצב באוקראינה ,לא היהידוע אז ,כי הקמת הגטו נועדה להיות "שלב התחלתי" לחיסול יהודים .הקביעה כי הנאשם אחראי למעשה זה
אינה יכולה ,איפוא ,להתקבל כלל.
 באירגון התחבורה להסעת היהודים המיועדים לחיסול לא נטל הנאשם קאסנר כל חלק ,או שנטל חלק מזעריבלבד .העדויות שנמסרו בעניין זה לא הבהירו אותו כלל.
 לגבי גירוש היהודים (אל גיא ההריגה) מסר עד אחד ,שדבריו אינם ניתנים כיום לבקרה ,פרטים מפוקפקים ובלתינכונים .אדם הנוכח ברצח ,עדיין איננו יכול להיות מואשם ברצח ,רק מפני שהוא ניצב במקום .כדי שאפשר יהיה
להאשים אותו ,עליו לפחות לבצע מעשה המסייע לרצח .אולם לגבי קאסנר הדבר לא הוכח.
 מכל מקום ,נוכחותו של קאסנר בהריגת יהודים בבאכובו ובבית העלמין של קובל אינה מעידה על כל השתתפותאקטיבית ב"אקציות" אלה .ההוצאות להורג בוצעו על ידי צוות שהגיע ממקום אחר ,ונוכחותו של קאסנר במקום
לא יכלה להשפיע עליו ,שכן הוראת החיסול שלפיה פעלו אנשי הצוות ,הגיעה מהדרגות הגבוהות ביותר.
השתתפותו של הנאשם במעשה זה חייבת ,איפוא ,להישלל גם במקרה זה.
יתר על כן ,ד"ר רויטר הצביע על נימוקי פסק הדין במשפט הראווה בעיר אוריך ,שהטענות של השתתפות במעשה
שהועלו בו נותחו לעומקן מבחינת התכונות המשפטיות – ונידחו בבירור( .לדעתו) כל הנימוקים שהועלו במשפט
ההוא לגבי הוכחת השתתפות במעשה ,אינם מתאימים לקאסנר ולהשתתפותו ב"אקציה הראשונה".

יום ה'  06בספטמבר 6611
מאסר עולם לקאסנר ומאנטיי
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שני הנאשמים ברצח המוני נמצאו
אשמים – הסניגוריה תגיש עירעור
אולדנבורג .לאחר  601ימי דיונים
הוכרז ביום רביעי גזר הדין באחד
המשפטים הארוכים ביותר בעניין
רצח יהודים :מאסר עולם על מי
שהיה נציב המחוז בקובל ,אריך
קאסנר ( )59מקלופנבורג ,על רצח
המונים של לפחות  1222איש בבת
אחת ועוד רציחות בנפרד של 61
אנשים וכן מאסר עולם על מי שהיה
מפקד הג'נדרמריה פריץ מאנטיי
( )10מזונטהופן על שלושה מעשי
רצח .זכויות האזרח של הנאשמים
בוטלו לכל ימי חייהם .הסניגוריה
מתכוננת לערער בבית המשפט
העליון על קביעת יו"ר בית משפט
המושבעים ,מנהל בית המשפט
האזורי לּוּבן ,כי ההאשמות נגד
השניים מבוססות לחלוטין.
המשפט התארך זמן רב כל כך ,כי
לדברי מנהל בית המשפט לּוּבן היה
צורך פעמים רבות לשנות את כתבי
האישום ,משימה כבדה נוכח העובדה
שמדובר באירועים שהתרחשו 04
שנים קודם לכן .בית המשפט נאלץ,
לדברי היו"ר ,לבדוק את כל ההוכחות הדרושות כדי להבהיר עד כמה שאפשר את האישומים.
בית המשפט הצליח להוכיח ללא כל ספק ,כי אריך קאסנר ,בהיותו ממונה על קובל ,הביא לחיסולם של לפחות  .999יהודים מהגטו
בקובל .הוא נטל חלק בירי ההמוני במחצבת החצץ (צ.ל החול) בוואכובה (בכובה) ושם המית אישית שני יהודים שהכיר .זמן מה
לאחר מכן ,בווידוא סופי (של השמדת יהודי העיר) ,לאחר ששני אנשי מיליציה גילו בגטו יהודייה בת  ,25ירו בה וחשבו אותה
(בטעות) למתה והביאו אותה לבית העלמין (גילה קאסנר כי היא עודנה בחיים) ושם ליד הגדר הוא רצח אותה בירייה בעורפה
ולבסוף ,בגטו של העיר החדשה בקובל ,לפני בית היודנראט ירה בעשרה גברים יהודיים בזה אחר זה ,כי הם החזיקו ברשותם כסף
רוסי.
חיי יהודי לא נחשבו כלל בעיניו של קאסנר ,שהגדיר את היהודים כ"זאבים משוטטים" ובאחד מנאומיו כנציב המחוז ביום הולדתו של
היטלר הטיף בדבר "הצורך בהשמדת התת-אדם" כשהוא כולל בכך את היהודים .בדברים אלה ראה בית המשפט הוכחה לנכונותו
להשתתף בהשמדה זאת .קאסנר ידע ,כי הוא יכול להעליב ,להתעלל ולהמית יהודים ללא עונש.
תשובותיו ותירוציו לפני המושבעים הוזמו על ידי עדים והבהרותיו בפני השופט החוקר נבחנו מחדש ואפשר לראות בהם רק מאמץ
להגן על עצמו .שכן כשותף בכיר במינהל האזרחי הגרמני באוקראינה ,הוקנתה לו הסמכות לשלוט בחייהם ובמותם של יהודי קובל
והייתה לו השפעה מכרעת על פעולות ההשמדה.
לגבי האשמות שהועלו נגד פריץ מאנטיי ,כי השתתף באקציה הראשונה (בקובל) וידא בית המשפט ,כי כאיש משטרה זוטר ,יכול
היה מפקד הג'נדרמריה לשעבר להבין כי על ידי הפרת פקודה ,הוא מסכן את חייו .מכל מקום לא הייתה לו כל אפשרות כזאת.
משום כך החליט חבר המושבעים להכיר בחפותו במקרים אלה .גם בסעיפים אחרים נמצא מאנטיי ,מאותה סיבה" ,במצב של ספק
לגבי הנאשם" ולמרות ההאשמות החמורות נקבע כי הוא "לא אשם" ,שכן המהימנות של של העדים בעיני בית המשפט נפגעה
קשות .עם זאת אין ספק באשמתו במקרים הבאים:
 רצח בשתי יריות אקדח של הכומר האוקראיני איליוק ,במגרש המסדרים של המיליציה .זאת למרות שהיה ברור כי הוא כומר. ולבסוף רצח של היהודיה כבת  19ביניה (בינה) רויטר ,שעבדה ככובסת למען המיליציה ואשר נורתה בעורפה על ידי מאנטיי.היום האחרון במשפט המושבעים באולדנבורג התארך במיוחד מאחר שהקראת גזר הדין נקטעה פעמים מספר בגלל התמוטטותו
של מאנטיי על ספסל הנאשמים.
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