עדויות אודות רצח יהודים
בבית הקברות "החדש" (רחוב וולדמירסקיה)
העתונאי אדוארד דולינסקי ,תושב העיר לוצק ,הסמוכה לקובל ,פרסם בספטמבר  6102בעיתון המקומי של קובל
מאמר היוצא בהתקפה חזיתית נגד ראש עיריית קובל ,אולג קינדר קובלייב ,שאישר להקים קרקס נודד בבית הקברות
היהודי לשעבר ברחוב ולדימירסקיה  -בו נרצחו מאות יהודים בשואה .בעקבות מאמרו של דולינסקי ,התפתח בתקשורת
באוקראינה דיון סוער בנושא.
בין השאר ,כתב דולינסקי במאמרו:
"לפני כמה שבועות כתבתי על ההשחתה הנוראה ,אשר מתרחשת בעיר קובל ,בזירת הרצח של כמה אלפי יהודים.
חדשות קשות אלה התפשטו באוקראינה והגיעו לארגונים יהודיים בינלאומיים.
הופתעתי אתמול ,כאשר נודע לי שבאתר הרצח בקובל הוקם קרקס ,על ידי החלטה של הרשויות העירוניות .ראש העיר,
אולג קינדר קובלב ,בראיון עמו ,הטיל ספק בעובדה שהמקום שימש כאתר רצח ושאל מי יכול לדעת היכן בדיוק התרחש
הרצח ,מאחר שבית הקברות היהודי השתרע על שטח מאד גדול .הוא טען כי לפני המלחמה היו הרבה יהודים בקובל
והכובשים הגרמנים ביצעו הרבה רציחות ,אבל אף אחד לא יודע אם הגרמנים ירו באנשים בבית הקברות הזה.
נותרתי ללא מילים ! איך אפשר שזה עדיין קורה? שתיאטרון בובות ממוקם בבית הכנסת ואוהל קרקס וגני החיות נבנים
במקום שבו יהודים ,שנרצחו בכאב ובאכזריות נקברו בקבר אחים ! איפה המצפון של האיש הזה? למה הוא לא הקים גן
חיות ליד הקבר של הסבא שלו? ואני חייב לשאול ,באופן כללי ,האם הוא אנושי ?"
דולינסקי הביא במאמרו מפות ,מסמכים ועדויות שגבו חוקרים סובייטיים לאחר המלחמה מניצולים ומתושבי קובל
לא-יהודיים ששהו בעיר בתקופת הכיבוש הגרמני והיו עדים לרצח יהודי קובל.
להלן תרגום העדויות והמסמכים מתוך המאמר של דולינסקי.

מתוך:

http://kowel.com.ua

תרגום לעברית מאוקראינית/רוסית :שמואל ברנאי (תרומת ענת שבו-פרלמוטר)
[  : ] ...הערות עריכה

בארכיונים שונים באוקראינה ומחוצה לה נשמרות עדויות של עדי ראייה למעשים הנוראים ההם.
בן-ציון שר יליד קובל ,נולד ב  ,0981הוא אחד מן המעטים שהתמזל מזלם להינצל מהילולת הדמים ובשנת  0891העיד
שהוצאה להורג ההמונית של היהודים התקיימה ביער בכובה ובבית הקברות היהודי ברחוב וולדומירסקה.

תמליל החקירה:
שנת  0891ב  62בחודש ינואר ,בעיר קובל .אני ,הפרקליט של העיר קובל ,בורודבקו ,גביתי עדות מאזרח שר בן-ציון
מויסייביץ' ,נולד ב  0989בעיר קובל של מחוז ווהלין ,לאום – יהודי ,לא חבר במפלגה ,השכלה נמוכה ,מוצא מעמדי –
מפועלים ,מצב משפחתי – רווק ,ללא עבר פלילי ,אזרחות :בריה"מ.
הוסברה האחריות הפלילית על מתן עדות שקר ע"פ סעיף  98של החוק הפלילי של הרפובליקה הסובייטית
הסוציאליסטית של אוקראינה[ .חתימה של בנציון שר]
בעניין הוצאה להורג המונית של אזרחים ,תושבי העיר קובל ,בידי המפלצות הגרמניות-פשיסטיות ,בעת כיבושה של
העיר קובל ,העיד את הדברים הבאים:
שאלה :מה ידוע לך על מעשי האכזריות של הכובשים הגרמניים-פשיסטיים בזמן שליטתם בעיר קובל.
תשובה :משנת  0890הגרמנים החלו להוציא להורג אזרחים בסודיות בקבוצות .בתירוץ שהם לוקחים [אנשים] לעבודות
תפסו קבוצות של  611-011איש הוציאו מהעיר ורצחו .בהתחלה לקחו רק גברים ואחר כך גם נשים .זה היה לפני
[הקמת] הגטו ונעשה שלוש פעמים .גביטסקומיסר היה אז קמפף .בתירוץ של דחיית הקמת הגטו הוא הטיל שילומים על
התושבים .בפעם הראשונה דרש  0.1מיליון [לא ברור] באיום של מוות על מי שיימצא אצלו כסף אחר .לאחר מכן דרש
זהב ודברי-ערך אחרים ,כמו מעילי פרווה וכו' .לאחר מכן מפקד גסטפו קסנר החליף את הגביטסקומיסר הזה .הוא הקים
את הגטו ב  .0896באותה השנה תחת פיקודו ובעזרתם של מפקד המשטרה מאנטיי ,ראש הג'נדרמריה ראפף ,הנאצי

מילר ואחרים ,נערכה הוצאה להורג המונית של תושבי העיר האזרחיים ,שבויי מלחמה .בגטו היו אז רשמית 01.111
איש[ .חתימה של בנציון שר בתחתית העמוד]
את כל האנשים הללו רצחו הבנדיטים הגרמנים-פשיסטיים ,כאשר הם הסיעו אותם מהעיר ברכבים או בקרונות הסגורים
אל מחצבת חול ליד הכפר בכובו ,שנמצא במרחק  1-2ק"מ מזרחית לקובל ואל בית הקברות שברחוב וולדימירסקאיה,
שם נרצחו וגם נקברו ביותר מ  61בורות 2.111 ,איש .מעטים מאוד ניצלו מידי התליינים ועד עכשיו ידועים לי  9בני
אדם :לוורטוב בבה ,אברם עם אחיו ואחותו ,בתו של אברם ברונשטיין – רוזה סטוק ,בוריס מלמד ,פרישברג ואחרים
וביניהם אני .אותי הסיעו ברכב לבית הקברות שברחוב וולדימירסקאיה .הורו לי להתפשט לגמרי והעמידו בקצה של
הבור ,שהיה מלא למחצה בגופות ובאנשים עדיין חיים .ירו צרור ממקלע כבד ואני נפלתי ללא [הכרה ?] לתוך הבור.
לאחר ששכבתי בערך  06שעות ,התעוררתי בלילה והבנתי כי לא נפצעתי .יצאתי מבין הגופות ובדרך הזאת ניצלתי.
בבור שממנו יצאתי ללא פגיעה נשארו בין הנרצחים :גוניק אברם[ ,לא ברור] סרול[ ,לא ברור] ,פוליאק יקוב ,רוזין ניסין
ואחרים.
הפרוטוקול הזה נרשם מדבריי .קראתי אותו ומאשר שהוא נכון.
[חתימה של בנציון שר .חתימה של החוקר בורודבקו .העיר קובל]

בפרסום " -קובל .עדויות וספר הזיכרונות של קהילתנו שנעלמה" שיצא לאור בישראל בשנת  0811בן-ציון שר מספר
מקרוב על השואה בקובל ועל כך שפעמיים הובילו אותו לרצח בבית הקברות היהודי בוולודימירסקה.

אולכסיי מלינובסקי תושב קובל (יליד  ,)0819שאחרי המלחמה התגורר ברחוב דז'אמבול ,העיד שאת היהודים מהגטו
השני של קובל (שהיה בעיקר בשטח של הגן ע"ש לסיה אוקראינקה של היום) רצחו הגרמנים בבית הקברות
וולודימירסקה.
תמליל החקירה:
 9במרץ  0891העיר קובל.
פרקליט העיר קובל ,בוגון ,ביום הזה חקר את העד מלינובסקי אלכסיי פסלוביץ' ,יליד שנת  ,0819יודע קרוא וכתוב,
נשוי ,פועל ,לא נשפט בעבר ,מתגורר בעיר קובל ,רחוב דז'אמבול מס .2
הוסברה האחריות הפלילית על מתן עדות שקר ע"פ סעיף  98של החוק הפלילי של בריה"מ.
העד בנושא החקירה אמר :בכל תקופת הכיבוש הגרמני אני התגוררתי בעיר קובל ,לגבי הפשעים של הכובשים
הגרמניים-פאשיסטיים כלפי אזרחים ידוע לי הדבר הבא:
בעיר קובל ,לפני תחילת המלחמה ,לפי נתונים בטוחים ,היו כ  11אלף תושבים ובתחילת שנת  ,0899לפי מפקד של
השלטון הגרמני 06 ,אלף תושבים פונו בכפייה ,ע"פ פקודת השלטונות הגרמניים ,עם כבודת-יד .יתר רכושם נשדד והובל
[לגרמניה ?] .בשנת  0896בחודש יולי ,נערכו הוצאות להורג של אוכלוסייה יהודית בדרך הבאה :השלטון הפאשיסטי
חילק את האוכלוסייה היהודית לשני מחנות (גטאות) שבהם התגוררו כ  09אלף יהודים ,בערך כ  8אלפים בכל מחנה.

בחודש יולי של שנת  ,0896האוכלוסייה היהודית מהגטו הראשון ,שהיה בעיר העתיקה ברחוב וולדימירסקאיה ,הוסעה
ברכבים ובתחבורה אחרת והוצאה להורג ליד הכפר ביכובו [בכובה] שם היתה מחצבת חול .לאחר מכן ,אוכלוסיית הגטו
השני [הועברה] לגטו הראשון ולאחר זמן-מה פקד אותם גורל דומה .הם כולם נרצחו בבית הקברות היהודי ברחוב
וולדימירסקאיה .התעללויות וזוועות של הכובשים הגרמניים-פאשיסטיים לא הוגבלו רק לאוכלוסייה היהודית .הם עינו
ורצחו יותר מ  00אלף חיילים ומפקדים של הצבא האדום ,השבויים שהוחזקו במחנה מס  .210אני גר ליד בית הקברות
הרומי-קתולי הישן והייתה לי אפשרות לראות איך הביאו ורצחו מאות אזרחים ואסירים מבית הכלא .הביאו ברכבים גם
את אלו שנרצחו כבר קודם באיזשהו מקום וקברו באותו בית הקברות [הרומי-קתולי] .סך הכל מעל [לא ברור] אלף
גברים ונשים עם ילדים נקברו באותו בית הקברות .האשמים בכל הפשעים והרציחות בעיר קובל היו הקומיסר האזורי
קסנר ,ראש הז'נדרמריה ראפף ,מפקד המשטרה מאנטיי ובעל חברת בנייה [לא ברור] הנאצי מילר .חוץ מהוצאות להורג
המוניות ,מפקד המשטרה מאנטיי ,הוא בעצמו רצח עשרות אזרחים חפים מפשע שהוא פגש ברחוב .כך הוא רצח את
אנטוליי [לא ברור] ,הכומר יליוק ורבים אחרים ששמותיהם אינם ידועים לי.
עדות נרשמה מדבריי נכון ועל כך אני חותם .א' מלינובסקיי.
החוקר :פרקליט העיר קובל [חתימה]

ווסיל לפצ'וק יליד אזור טורייסקיי( ,נולד ב  ,)0862ששירת בזמן הכיבוש במשטרת קובל ,העיד בחקירה בשנת :0899
"בבית התפילה (בית הכנסת) נשארו כמה מאות יהודים שאי אפשר להכניס אותם לרכבת משום שהיא הייתה עמוסה.
למחרת אנו הובלנו את שאר היהודים לבית הקברות ברחוב וולודימירסקה,
והז'נדרמריה הוציאו להורג את אותם כמה מאות היהודים שנשארו".
למחרת בבוקר אנו השוטרים ,וביניהם
אני ,בפקודתו של גביטסקומיסר קסנר,
הסענו

[לא ברור] יהודים למסילה

חלופית – מעבר [לרחוב] בריסק ,ושם
אני ראיתי רכבת שלמה עם קרונות
ריקים.
יום שלם עסקנו בהסעת היהודים ובערב
כל הקרונות היו מלאים בהם .לאחר מכן
גסטפו וז'נדרמריה שלחו את הרכבת
לעבר יער

הנמצא

במרחק של

1

קילומטרים מהעיר קובל ,שם הם רצחו
את כל היהודים .אבל אני שם לא
השתתפתי ואף אחד מהשוטרים שלנו לא
היה שם.
בבית התפילה /בית הכנסת /נשארו כמה
מאות יהודים שלא ניתן היה להכניס
אותם לרכבת משום הייתה עמוסה.
למחרת אנו הובלנו את שאר היהודים
לבית הקברות ברחוב וולדימירסקאיה,
שם נחפרו בורות שלפניהם גסטפו
וז'נדרמריה הוציאו להורג את כמה מאות
היהודים שנשארו.
חוץ מגסטפו ,בהוצאה להורג השתתפו
גביטסקומיסר קסנר ו-מאנטיי .את זה
ראיתי בעצמי משום שנכחתי בהוצאה
להורג.
החקירה הופסקה בשעה .01:11
חתימה .לפצ'וק
חוקר בכיר [?] סגן ראשון [לא ברור] החקירה חודשה בשעה ]?[ 9/V 6:11
שאלה :מי מבין השוטרים השתתף אישית בהוצאה להורג של היהודים?
תשובה :מבין השוטרים ,בהוצאה להורג של היהודים ,איש לא השתתף.

שם נחפרו בורות ושם הגסטאפו

ביולי  ,0810באתר הוצאות להורג המוניות בוולודימירסקה ,וועדה מיוחדת שהורכבה משני רופאים ,חוקר וסגן מפקד
של המחלקה העירונית של המשטרה החשאית של בריה"מ [קג"ב] הוציאה גופות משני בורות" .לפי הגולגולות והעצמות
הוכח שהנרצחים הקבורים בבורות הללו היו גברים ,נשים וילדים" - ,נכתב במסמך.
דו"ח
שנת  1591יולי יום ה  62העיר קובל
הנאשם לשצ'יוק סרגיי אלכסנדרוביץ'  ,הודה בחקירה כי
בערך באוגוסט ,0896

השתתף במהלך שירותו כשוטר

במשטרה הגרמנית העירונית של קובל ,יחד עם שוטרים
גרמנים ,בבית קברות אחד בעיר קובל ,בהוצאה להורג
של עד  211אזרחים סובייטיים בני הלאום היהודי.
במטרה לקבוע את המקום שבו לשצ'יוק ,עם שוטרים
גרמנים ,השתתף בהוצאה להורג של אזרחים בני הלאום
היהודי בתאריך הזה ,אני ,חוקר בכיר של מחלקת
החקירות של המשרד לביטחון המדינה במחוז ווהלין ,סגן
ראשון סרווטניק ,בהשתתפות סגן מפקד המשטרה
העירונית של קובל ,מטעם המשרד לביטחון המדינה של
מחוז ווהלין,

סרן בכיר רצ'קין ,והשוטרים של מנהלת

המשטרה של המשרד לביטחון המדינה של מחוז ווהלין,
סגן מיליצ'נקו וטוראי ראשון סימיונוב ,נסענו לפרבר בחלק
הדרום-מערבי של העיר קובל ,ושם ,במרחק של כמאה
מטרים מהבתים האחרונים של העיר ,הנאשם לשצ'וק
סרגיי אלכסנדרוביץ' הראה את מיקומו של בית הקברות
היהודי לשעבר .במרחק של בערך  01מטר מהשער
לשעבר של בית הקברות ,שנהרס ,הראה לשצ'וק את המקום שבו נקברו אזרחים בני הלאום היהודי ,שהוצאו להורג בזמן
הכיבוש הגרמני ע"י גרמנים ושוטרים של המשטרה העירונית ,בהשתתפותו [של לשצ'יוק]
לאחר שהנאשם לשצ'יוק ס' א' הצביע על מקום הוצאתם להורג של אזרחים בני הלאום היהודי ,נפתחו שני בורות ונמצאו
עצמות רבות של בני אדם.
לבדיקת העצמות הוזמנה וועדה רפואית בהרכב של שני בני אדם – מ"מ של ראש מחלקת הבריאות העירונית,זפורוז'יץ
איוון זחרוביץ' ורופא של בית החולים המאוחד של קובל ,וורבה גירש לבוביץ'.
על כך חובר הדו"ח הזה.
חתומים :חוקר בכיר של מחלקת החקירות של המשרד לביטחון המדינה במחוז ווהלין ,סגן ראשון [חתימה] (סרווטניק)
סגן מפקד המשטרה העירונית של קובל מטעם המשרד לביטחון המדינה של מחוז ווהלין ,סרן בכיר [חתימה] (רצ'קין)
סגן מיליצ'נקו
טוראי ראשון סימיונוב

דו"ח
שנת  1591יולי יום ה  62העיר קובל
אנו החתומים מטה ,הוועדה הרפואית בהרכב של שני בני
אדם – החבר זפורוז'יץ איוון זחרוביץ',

מ"מ של ראש

מחלקת הבריאות העירונית והחבר וורבה גירש לבוביץ',
רופא של בית החולים המאוחד של קובל ,בנוכחותם של
חוקר בכיר של מחלקת החקירות של המשרד לביטחון
המדינה במחוז ווהלין ,סגן ראשון סרווטניק וסגן מפקד
המשטרה העירונית של קובל מטעם

המשרד לביטחון

המדינה של מחוז ווהלין ,סרן בכיר רצ'קין ,חיברנו את
הדו"ח הזה על כך ש:
בתאריך הזה ,בנוכחותנו ,בפרבר הדרום-מערבי של העיר
קובל ,בבית הקברות היהודי ,נערכה פתיחת שני בורות
עם [גופות] אזרחים בני הלאום היהודי שהוצאו להורג –
תושבי העיר קובל לשעבר .בבור אחד ,בגודל מטר וחצי על
שני מטר ,נמצאו  1גולגולות ועצמות אחרות של גופות בני
אדם .במהלך בדיקת העצמות נקבע שהם כולם שייכים
לבני אדם מבוגרים.
בבור השני ,בגודל שני מטר וחצי על שלושה מטרים
ובעומק של מטר וחצי בערך ,שנפתח חלקית ,נמצאו
עצמות רבות של בני אדם .בין הגולגולות והעצמות
שנמצאו היו גברים ,נשים וילדים .לחלק מהם היו נזק מירי ונקבע כי הם נרצחו ונקברו בבורות הללו בהסתמך על גודל
הבורות ובכמות העצמות ייתכן ונקברו עד  211איש.
בין העצמות נמצאו שרידי ביגוד ,נעלי עור ,חגורות ,שברים של עפרונות ,מדי מטר מעץ[ ,לא ברור] ,שמאפשר להניח כי
בין הנרצחים היו בעלי מלאכה.
אין אפשרות לקבוע מספר מדויק של גופות בבור השני משום שהעצמות מעורבבות עם אדמה ומספר רב של גולגולות
נהרסו.
על כך חובר הדו"ח הזה.
חתומים :מ"מ של ראש מחלקת הבריאות העירונית (זפורוז'יץ)
רופא של בית החולים המאוחד של קובל (וורבה)
חוקר בכיר של מחלקת החקירות של משרד לביטחון המדינה במחוז ווהלין ,סגן ראשון [חתימה] (סרווטניק)
סגן מפקד המשטרה העירונית של קובל מטעם המשרד לביטחון המדינה של מחוז ווהלין  ,סרן בכיר [חתימה] (רצ'קין)

[תמונה של גולגולות ועצמות
שנמצאו בבית הקברות היהודי]

[הסבר למפות שנכללו במאמרו של דולינסקי]:

שטח של בית הקברות היהודי לשעבר מסומן
בצילום הסטריאוטיפי משנת .0811
ישנו תיאור סכמתי על המפה הלוויינית
העכשווית.
[חלק מהצילום הסטריאוטיפי.
מס'  0בית הקברות היהודי לשעבר]

[צילום של מפת העיר עם סימון
של שטח בית הקברות היהודי לשעבר]

