ביקור משלחת מהעיר אולדנבורג שבגרמניה
בין התאריכים  51-22לאוקטובר  2152ביקרה בארץ משלחת מהעיר אולדנברג שבגרמניה
שמטרתה לתעד אנשים ומסמכים הקשורים ליהדות קובל.
בעיר אולדנבורג התקיים באמצע שנות השישים של המאה הקודמת משפט לשניים מראשי הנאצים
שפעלו בקובל -קאסנר ומנטיי -שנידונו למאסר עולם ושוחררו לחופשי לאחר  51שנה בלבד.
אנשי המשלחת ראיינו בארץ מספר בני דור ראשון ושני בהקשר לחיים בקובל היהודית ,השואה ,ההישרדות
והחיים לאחר המלחמה .המשלחת נפגשה וקיבלה חומר תיעודי מאנשי "יד ושם" וממוזיאון "לוחמי
הגיטאות" .בנוסף הם תיעדו את "חדר קובל" ואת מודל בית הכנסת הגדול ב"היכל ווהלין" שבגבעתיים.
כמו כן התקיימה פגישה משותפת בין המשלחת ונציגי דור שני בארגון יוצאי קובל בישראל.

המשימות שרואים אנשי המשלחת לפניהם:
 .5הכנת סרט תיעודי על חיי העיר קובל היהודת ,חיי התרבות שהיו והוכחדו .סרט שנועד בעיקר לצעירים
הגרמניים שאינם יודעים כמעט דבר על השואה ועל המשפט המרכזי שהתקיים בעיר.
 .2הכנת ספר שמתעד את היבטי המשפט באולדנבורג .רקע ,היחס (השלילי) לעדים היהודיים ,מבט על
המשפט כיום ,לקחים ומסקנות .יש להדגיש שאנשי המשלחת לא חוסכים במידע ובביקורת נוקבת על דרך
התנהלות המשפט.
 .3הקמת פרוייקטים משותפים משולבים במדיה ,בין בני נוער מאולדנברג ובני נוער בישראל (מועצה אזורית
מטה אשר היא "עיר תאומה" לאולדנברג) .הפרוייקטים ,על נושאים הקשורים ליהדות קובל ,יסוכמו
בתערוכה שתתקיים בו זמנית בארץ ובאולדנבורג.
אנו ,בארגון ,נמשיך בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי פרויקט אולדנברג .הובטח שנקבל את החומר
הדוקומנטרי שנאסף על ידם במהלך התחקיר חובק עולם שהם עורכים בימים אלו על גורל יהדות קובל.

המשלחת מאולדנבורג:
רולנד ריידהרדט :דובר עברית רהוטה ומעורה בחיים בארץ .ממייסדי קבוץ יוטבתה .למד תיאולוגיה והתמחה
ככומר .פעיל בנס עמים .חזר לגרמניה ושימש נשיא אגודת הידידות גרמניה-ישראל .כותב מאמרים וביקורת על
הספרות הישראלית.
הילטרוד (הילו) ריידהרדט :מבינה עברית .אשתו של רולנד .למדה סוציאולוגיה .שהתה בארץ עם רולנד .סגנית
וממלאת מקום ראש עיריית אולדנברג מטעם מפלגת הירוקים .ראש עמותה התומכת בפעילות פרויקט אולדנבורג.
פאשיד עלי זעידי :יליד טהרן .עיתונאי ופעיל פוליטי .עונה ,איבד עיין וברח לגרמניה כפליט .פעילות בעמותת
 -WERKSTATTFILMחקר ותעוד באמצעי המדיה על עברה של אולדנבורג .עתה עוסק במשפט ראשי הנאצים מקובל.

המרואיינים במהלך הביקור:
דור ראשון :דורה גודיס ,יוסף גולדמן ,מיכאל בבצ'וק ,נחמיה שטיין ,צבי גרינבלט.
דור שני :חיה ברונשטיין ,מלי ורוצלבסקי ,ענת פרלמוטר-שבו
תודות לחברנו:
חיה ברונשטיין שייזמנה את ביקור המשלחת בארץ והשתתפה בראיינות בצפון הארץ.
ענת פרלמוטר-שבו שליוותה ועזרה למשלחת באיסוף חומר תיעודי ב"יד ושם".
אברהם אגבר על עזרתו והסבריו ב"היכל ווהלין" וב"חדר קובל".
ותודה לכל החברים שהשתתפו במפגש עם המשלחת :אברשה ושרה וינשטיין ,בני גבירצמן ,יהודית
כפרי ,יהורם וולק ,מלי ורוצלבסקי ,רות בקי ,וצבי רז (רושם התקציר).
הוד השרון22.51.2152 ,
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Report on Kovel Project
Since 2012, Werkstattfilm has been working on a project to bring attention back to the memory of
a criminal trial against two Nazi war criminals, which took place before a court in the town of
Oldenburg in the Lower Saxony region of Germany. Subject of the trial was the crimes of the
German occupants against the Jewish population in the Ukrainian town of Kovel during the
Second World War. The main aim of the project is to promote the memory of the Holocaust and
keep the memory of the lives and fates of the victims alive.
The main foundation our project is based on is the court files from the trial against the two
defendants, the local head of Government (Gebietskommissar) Erich Kassner and the head of
police (Polizeimeister) Fritz Manthei. These files, located at the state archive in Oldenburg, were
examined over the course of the last twelve months, and we are still in the process of summarizing
and evaluating theses sources. They contain statements of more than 180 witnesses of people
who were directly or indirectly involved, from Jewish and non-Jewish inhabitants of the town of
Kovel, members of the German army and employees of the German railways and other
companies that were active in Kovel during the German occupation, and experts and scholars who
testified during the trial. These historical documents give a detailed insight into an as yet
unexplored chapter of the Nazi genocide.
A contemporary perspective on the trial can also be found in the reports of the local newspaper,
the Nordwest-Zeitung. We found numerous articles in the copies of the paper kept at the
Oldenburg state library which document the proceedings of the trial and from which one can gain a
good impression as to how the trial was perceived by the public. Additional articles we gathered
from foreign press releases, especially from Poland and Israel, give an impression of the
international perception of the trial as well as the course of the criminal investigation.
During our research on the main Jewish witnesses, we soon found out that there are still Jewish
survivors from Kovel alive in Israel today. We established contact with these survivors and
planned a two-week trip to Israel, which took place in the autumn of 2013. We met survivors and
conducted interviews, in which they spoke about their individual experiences in a highly impressive
manner. Meanwhile, these interviews have been transcribed and translated. We also used our
stay in Israel to conduct research in the Holocaust memorial institute “Yad Vashem” and “The
Ghetto Fighters’ House” (Beit Lohamei Ha-ghetaot) in the regional council of Mateh Asher. We are
greatly indebted to Roland and Hiltrud Neidhardt, who helped us immensely during our stay in
Israel with their excellent knowledge of the country and of Hebrew.
Furthermore, we had the opportunity to conduct an interview with the son of a doctor who worked
in a field hospital in Kovel. During the war, he wrote to his wife in Germany in coded letters about
his daily experiences. These letters gave the court a detailed outline of events in Kovel, which
made him an important witness. After we had established contact with his son, we arranged a
meeting in Berlin during which we had a highly informative interview.
In the spring of 2014 we undertook a journey to Ukraine to film the original sites of the events
examined during the trial. We came to find out that there is no public memorial of any kind for the
crimes committed against the Jewish population of the town. On a piece of wasteland we found
broken and withered Jewish gravestones, some of which had been used for road building. Some
buildings, such as the former synagogue, have remained intact, but have been converted to other
uses without any sign denoting their former function. However, we did receive valuable help from
local people, who are personally engaged in keeping the memory of the murder of the Jewish
population of the town alive.

Additionally, we have managed to collect a selection of impressive photographic material about
Kovel. We particularly would like to mention the survivors and their relatives who have allowed us
to use their private photo collections for our project, as well as the “The Ghetto Fighters’ House”,
from which we obtained permission to use all of their archived photographic material. Another
source to find material were auctioning sites on the Internet.
We have meanwhile mostly concluded our factual research. We are currently working on
evaluating the large quantities of material we have gathered and are preparing it for further use in
our project. After this task is completed, we will secure the material for further use in the form of a
documentary film, an exhibition, and a book that will for the first time contain the most important
documents in their historical context in publicized form. This information can then be used as the
basis for further research and presentations of the topic by scholars, schools, or research
institutions anywhere. We plan to complete our project in 2015.
To successfully complete out project, we are currently lacking adequate funding. Despite many
positive reactions from the public, we have not yet been able to secure sufficient project funding
from any institution. We are, however, in contact with potential sponsors and supporters and are
optimistic that we will eventually raise the necessary funding.
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