
 
 
 

 בבכובה קובלרצח יהודי עדויות הקשורות לו עדים תמונות

 ואנשי צוותו   בואה'הכומר פטריק דנאספו על ידי ש

   In Unum-Yahad    http://www.yahadinunum.org :מארגון

 

 
 (6102 -דצמבר)  שבו-חיה ברונשטיין וענת פרלמוטרהובא על ידי 

 שבו-ענת פרלמוטר: תרגום לעברית

 

 פעילות הארגון
 

, ידי הכומר-על 6112הוקם ב , צרפת, השוכן בפאריס, הארגון". יחד"משמעותו בעברית ובלטינית , אין אונום –יחד , שם הארגון

שבוצעו על ידי יחידות הוצאה , ראיות משפטיות באתרי  רציחות המוניות  של יהודים במטרה לזהות ולאסוף, בואה'האב פטריק ד

 .במלחמת העולם השניה, להורג נאציות ניידות במזרח אירופה

 .צוותים מטעם הארגון מצלמים ומקליטים בוידיאו עדויות של אנשים שהיו עדי ראייה לרציחות הללו

 7מסעות חקר ב  060כל זאת במהלך –[ מצולמות ומוקלטות]עדויות  9,6,5רצח ואסף אתרי  6,022חשף הארגון , (6102)עד היום 

 (. ליטא, מולדובה, רומניה, פולין, רוסיה, בלרוס, אוקראינה)ארצות 

 

 :מטרות עבודת המחקר הנעשה על ידי הארגון

 .למחנות הריכוז הנאציים ובוצעו רציחות המוניות מחוץ"  שואה באמצעות כדורי ירי"לאמת ולהוכיח שאכן התרחשה . 0

 .שואה כיום ובעתיד-לספק ראיות משפטיות לגבי הוצאות להורג המוניות בתשובה למכחישי. 6

 לכבד ולשמר את אתרי הקבורה של הנרצחים. 2

  -כפי שהם נגזרים מעבודת המחקר של ארגון יחד, עם-רצח[ תופעת]להפיץ וליישם את הלקחים האוניברסליים אודות  . 2

 אונום  אין   
 

המעוניינים צריכים למלא את טופס . בעדויות בשלמותן[ ולצפות]ת רשאי לפנות ולבקש גישה לארכיונים של הארגון /כל המעוניין

במפה האינטראקטיבית , שאודותיו מבקשים מידע[ מחוז,עיירה,עיר]תוך ציון שם המקום , הבקשה שבאתר האינטרנט של הארגון

 http://www.yahadinunum.org/videos...  שבאתר

 

 

Yahad - In Unum ('together' in Hebrew and Latin) is a Paris-based organization established in 2004 by Father 

Patrick Desbois and dedicated to systematically identifying and collecting forensic evidence the sites of Jewish 

mass executions by Nazi mobile-killing units in Eastern Europe during World War II. Our team videotapes 

witnesses’ testimonies to these killings. To this day, Yahad has effectuated research concerning 2, 133 

execution sites and has gathered 5,289 testimonies during the course of its 121 research trips in 7 countries 

(Ukraine, Belarus, Russia, Poland, Romania, Moldova, and Lithuania). Any interested person can get an 

access to the Yahd-In Unum archives and full testimonies upon request through the page of the town you are 

interested in, at Yahad Interactive map. 

The objective of this work is to: 

1. Substantiate a “Holocaust by Bullets” or mass executions of Jews that happened outside of Nazi 

concentration camps 

2. Provide evidence of mass executions to answer the Holocaust deniers of today and tomorrow 

3. Give proper respect to the victims’ burial places and enable their preservation 

4. Disseminate and help apply the universal lessons about genocide derived from the work of Yahad – In 

Unum 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Desbois
http://www.yahadinunum.org/
http://www.yahadinunum.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Desbois
http://www.yahadinunum.org/videos


 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.D :באיזו שנה נולדת? 

T.R : אני יצאתי עם הפרות שלי למרעה  . הייתי צריך למלא את הבור. אני רואה את היהודים כאילו זה קרה היום. ,056בשנת

 "בוא למלא את הבור, אתה[: ". הגרמנים]ואמרו לי 

P.D :מי נרצח בבורות? 

T.R :הגרמנים חיפשו אנשים . רכבות שהגיעו מגרמניה, חשופותהם הביאו את היהודים ברכבות . זה הגרמנים שחפרו את הקברים

שיצאו לרעות  את הפרות , מלבד אנשים צעירים כמוני, לא עזב את הבית[ מתושבי הכפר]לכן אף אחד , כדי למלא את הבורות

אנשים . ה לנשוםאי אפשר הי, הבית שלנו היה ליד. היה ריח נורא, היה רעש. שמרתי על הפרות עם שכן שלי לא רחוק הבור. שלהם

 . זה היה נורא. הייתה שלולית של דם שזרם כי הרגו כל כך הרבה יהודים. התלוננו בפני הגרמנים

P.D :האם הרכבות עזבו אחרי שמילאתם את הבורות? 

T.R :הם רדפו אחרי, היינו שלוש עגלות, יום אחד כאשר חזרנו הביתה. הגרמנים תפסו הרבה אנשים בעיר. הביאו אותם ונסעו 

אחר כך . היא נפלה מאחורי הגשר. בפעם השלישית הם תפסו אותה. הם ירו בה פעמיים עם תת מקלע בלי לפגוע, יהודיה אחת 

שם אסירים לקחו אותה בידיים וברגליים וזרקו אותה , הם קשרו אותה למכונית עם שרשרת או משהו כזה וגררו אותה אל הבור

שלושה או ארבעה . אבי אמר לנו לא להסתכל, כי כאשר הם התחילו לירות לעברה, בחייםאני לא יודע אם היא היתה עדיין [. לבור]

אסירים היו [. גופות]היו כבר שלוש בורות מלאות . הם הביאו משאיות ומשאיות, הגרמנים הרגו אנשים רבים, ימים לאחר מכן

 .ד היו מסדרים אותם ככההם תמי. אחד צמוד לשני, עם הפנים למטה כלפי האדמה, מסדרים אותם כמו שצריך

P.D :ירו בהם בבור, כשהאנשים יצאו מן הרכבת? 

 479עדות  

 (   Bakhiv)אזור לוצק במערב אוקראינה בכפר בכובה , 6117, באפריל 2.  האב פטריק דבואה: מראיין

 [ שבו-ענת פרלמוטר, השלמות של המתרגמת לעברית :בסוגריים מרובעים ]
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T.R :הגרמנים היו מובילים אותם ככה . האנשים היו באזיקים ונורו מאחור. היו ברורות, הבורות כבר נחפרו. הרכבות היו מתקרבות

אבל אפשר היה לשמוע את היריות , ראיתילא . הם היו יורים בהם במקלעים" טה -טה-טה"ואז היינו שומעים . מהרכבת אל הבור

הם היו חוזרים . הייתה מגיעה משאית. עוד רכבת הייתה מגיעה, ולאחר מכן. הם היו הורגים את כולם. ואז זה היה נרגע. מהבית

 .לירות בהם

P.D :האם האסירים סידרו את הגופות, כשהלכת למלא את הבורות? 

T.R :התפשט  ריח כזה שהגרמנים דרשו אנשים כדי לכסות את . ופיע על פני השטחהבורות  כבר היו מלאים אבל דם היה מ

הם , לאחר מכן. היה לה שיער אדום, היתה אישה עירומה בתוך הבור. הלכתי לראות, כשהם סיימו לירות באנשים האלה. הבורות

כשהגרמנים היו . לכת לראותפחדנו ל. לקחו את כספם, הם הפשיטו את האנשים. הביאו עוד משאית אבל היא לא היתה מלאה

 .הם היו צועקים לעברנו והיינו בורחים, רואים אותנו

P.D :האם האשה עם השיער האדום היתה מתה או רק פצועה? 

T.R :ממלאים אותו והאסירים היו זורקים אדמה על , הם היו חופרים בור. על גבי ערימת גופות[ מונחת]היא היתה . היא היתה מתה

 . כולם היו מתים. יראו אותםכדי שלא , הגופות

P.D :כמה פעמים הלכת אל הבור? 

T.R :ראיתי גופות עם . יורים[ הגרמנים]רציתי לדעת במי  הם . הייתי מנסה ללכת לראות ,או בכפר הקטן שם, כשהייתי בכפר

הייתי במרעה עם . ת הבוראני לא נדרשתי למלא א. היו עירומים לגמרי, היו דורשים מהם להתפשט[ הגרמנים]רק אחרי הם . בגדים

 .הלכנו לרעות את הפרות שלנו בצד השני של הכביש. ואני נמלטתי! ". לך מכאן: "גרמני בא ואמר לי.  הפרות שלי

P.D :כבר היו הרבה אנשים הרוגים  בבור, כשראית את האשה אדומת השיער? 

T.R :אני לא )אסירים . שביל השלכת הגופות שהביאו משאיותשלישי היה מוכן ב[ בור[. ]בורות]היו אפילו שניים . הבור היה מלא

אחר . אל הבור[ את הגופות]היו תופסים בידיים וברגליים וזורקים (  אבל היו אומרים שהם שבויי מלחמה, יודע אם אלה היו אסירים

נשים , גברים. למהאני לא יודע , הם היו שמים אותם רק ככה. עם הפנים כלפי הקרקע, כך היו מסדרים אותם אחד ליד השני

הם אמרו לנו שאם אנחנו . הם סיירו בכל הבתים סמוכים לבית שלי. מועצת העיר אילצה אותנו ללכת למלא את הבור. בערבוביה

הם דרשו שנקיף . הם נתנו אותו למועצת העיר, לא קיבלנו את הכסף הזה, אבל אנחנו. נקבל כסף כתמורה מהגרמנים, הולכים לשם

ואז . ולאחר מכן ערכנו שלושה גזעי עצים כדי להחזיק את התיל, כיסינו את הבור באדמה. אז חתכנו גזעי אורן. את המקום בגדר תיל

 ...../.....בסגנון מצבת זכרון, ואז גרמו לנו להציב על שלושת הבורות גזעי עצי אורן. חיכינו לכסף אבל אף אחד לא נתן לנו שום דבר

P.D :מה היה גודל הבורות?T.R : היו לוקחים אותנו כדי לבדוק אם אנחנו חולים. לבית חולים ובעוד אחר ועוד אחד, נו לקובלנלקח .

היה כתוב כי היהודים נקברו . שלוש בורות מולאו... לקחו אותנו כי הבתים שלנו היו הכי קרובים לשלושת הבורות והיה ריח כזה 

הגרמנים תפסו את כולם . זה חייב להיות רועה שכתב את זה. זה אני לא יודע עם מה כתבו את. וגם שני רוסים ויהודיה אחת, בהם

 .הביאו אותם לכאן וירו בהם, בקובל

P.D :כמה אנשים הייתם כדי לסתום את הבורות? 

T.R :בכפר הקטן שלנו שהיה סמוך . למחרת הגיעו הגרמנים וירו בהם. כולם ברחו. מועצת העיר לא הצליחה לשכור אף אחד

לא היתה  לנו ברירה והיינו חייבים [ שקרובים לבורות]היינו ארבעה בתים ... ילו לשמוע את זעקות היהודים לבורות אפשר היה אפ

 ?ראית את ההוצאות להורג מהבית שלך: P.D. ירויים, ראיתי את האנשים שוכבים. לכסות את הבורות

T.R :אמא שלנו אמרה לנו להישאר . ירות על היהודיםאנחנו רעינו את הפרות שלנו כשהתחילו ל. לא היו נותנים לנו לצאת מהבית

לא [. את הרצח]הם לא רצו שאף אחד יראה את זה . היו גרמנים בחצר שלנו שציוו עלינו להישאר בבית. היינו שבעה ילדים, בבית

 . לא הלכנו לשום מקום, ראינו שום דבר

P.D :האם שמעת את היריות? 

T.R :הקרונות . הם ירו. שמענו את הגרמנים עם הכלבים שלהם, ראינו. הוא היה בשדה, הבור היה שלושה מטרים מהבית, כמובן

הייתה בקרונות קבוצה של . הגרמנים עם כלביהם היו לוקחים אותם אל הבור. הם צעקו. ילדים וגברים יהודים, היו מלאים נשים

שם הם ירו בהם במקלעים או אולי . אל הבורגרמנים שיכורים לגמרי שדחפו את היהודים אל מחוץ לקרונות ואז היו לוקחים אותם 

קרון נוסף , קצת אחר כך. חשבנו שאחרי זה יגיע תורנו. אפשר היה  לשמוע את מטחי הירי ואחר כך זה היה נרגע. במכונות ירייה

 . יורים בהם וכן הלאה, ומובילים אותם עם כלבים אל הבור[ את היהודים]שוב היו מורידים אותם . היה מתקרב

P.D : [ברכבת]אם כך האם היו רציחות לפי קרון? 

T.R :המסילות היו ממשיכות מאוד . על מנת להיות מוצב ליד הבור, הקרון המלא הבא היה דוחף את הקרון שבדיוק התרוקן. כן

לבים הכ. מוציאים שלושים או ארבעים אנשים לעבר הבור, פותחים את דלתות הברזל, החיילים היו קמים, הקרון היה מגיע. רחוק

אנשים ... אלה היו כלבים גרמנים , קורעים את החצאיות של הנשים, לא לפניהם והם היו נושכים את הרגליים, היו מאחורי אנשים

אחר כך . את אל היו זורקים ברגליים ובכפות הידיים ע׳׳י האסירים הרוסים, כמה נפלו לבור, אנשים מתעלפים, היו הולכים אל הבור



 
 
 

. שאלנו אם גם אנחנו נוצא להורג והקצין הגרמני אמר לנו שהם לא יירו בנו. נו לראות את הבור לאחר היריהלכ. היו מסדרים אותם

 . זה היה נורא. אז הלכנו לראות 

P.D :כמה קרונות היו? 

T.R :ת אבל שמענו את זעקו. מפני שבהתחלה הייתי בקובל ואז אמא שלי אמרה לנו ללכת ולהישאר בבית, לא ראיתי את הקרונות

לפי מה שאמרו לי חברים שרעו את הפרות שלהם , כנראה היו יותר מעשרה קרונות. ואז זה היה מתחיל שוב... את הירי ,  היהודים

 .הלכנו לראות את המקום מאוחר יותר, אבל לא ראינו את הקרונות האלה. לא רחוק

P.D :האם כל האנשים האלה הופשטו? 

T.R היו מסירים את בגדיהם ומשליכים , שניים בזרועות-אסירים רוסים שהיו קשורים שניים, הםהיו יורים ב. הם הפשיטו אותם בבור

לא [ יהודים-ללא]כי לאזרחים , אפשר היה לראות שאלה  בגדים יהודיים . הגרמנים היו מציתים את הבגדים האלה. אותם בערימה

 .היינו רואים ערימות בוערות. אותםהגרמנים היו שופכים בנזין על הבגדים ושורפים . היו בגדים יפים כאלה

P.D :האם היו ילדים בקרב היהודים? 

T.R :ילדים נזרקו חיים . לא היה להם זכות לעצור, אל הבור[ בדרך]היו שם נשים מחזיקות את הילדים בידיהן או בזרועותיהן . כן

 .היו יהודים רבים. סיםאחרים הושלכו לבור בידי האסירים הרו, כמה נפלו לבור, ירויים או לא. לתוך הבור

P.D :האם האסירים הרוסים הם שהיו משליכים לתוך הבור את הגופות שנפלו מחוצה לו? 

T.R :[.לבור]הם תפסו אותם בידיים וברגליים וזרקו , כן 

P.D : בור אחד לרכבת של יותר מעשרה  קרונותהאם היה רק? 

T.R :שהיה קטן יותר, בבור השני. איוון, יהודים ורוסי אחד 00,111היו , שוןכמו שכתוב על השלט של הבור הרא. היו שלושה בורות ,

, לפני כן. הבור  השלישי  היה היכן שצומחים אורנים כיום. הוא לא כוסה מספיק ואפשר היה לראות זרועות קטנות. היו כנראה ילדים

 .זו היתה מחצבה לכריית חול

P.D :בארכיונים ובמוזיאוניםהאם אתה מסכים שהעדות שלך תוצג . מודים לך? 

T.R:אנחנו צריכים שכולם יכירו את הסיפור הזה. מה שאמרתי לך[ תפרסם]תגיד . בהחלט. 

P.D :לא, היית כלוא בבית, במהלך הרצח הראשון? 

T.R :הייתי בקובל, לא. 

P.D :במהלך איזו מהרציחות היית נעול בבית מבלי שיכולת לצאת החוצה? 

T.R אלה היו הוצאות להורג נוספות. הם כבר מילאו את הבור השלישי, כשחזרתי הביתה .נשארתי שבועיים בקובל 

P.D :זה היה לפני או אחרי הירי, כאשר שלחו אותך לבית החולים? 

T.R :חפרו את  השני, כשראו שהבור הראשון מתמלא. הבור השלישי כבר היה מלא, כשהלכנו לבית החולים. 

 P.D :מי שלח אותך לבית החולים? 

T.R :הם הורו למועצת העיר לשלוח לקובל את כל בני האדם ובעלי החיים ששהו בסביבת הבור . הגרמנים היו בקובל. מועצת העיר

 .כדי לראות אם הם חולים

P.D : [ כשנשלחת לקובל]האם ההוצאות להורג כבר הסתיימו? 

T.R  :כדי [ לקובל]אולי הם שלחו אותנו . ונות עם אנשיםנשארנו בבית החולים שבועיים ובמשך הזמן הזה הובאו עוד ועוד קר. לא

 .שאף אחד לא יראה מה שהם עושים

P.D :האם ההוצאות להורג הסתיימו כאשר דרשו ממך לכסות את הבורות? 

T.R :האנשים המבוגרים . הכוחות הגרמניים ביקשו שהמקומיים יכסו את הבורות. היה ריח ורעש נוראים. כבר לא ירו באף אחד. כן

    .האחרים פחדו. לשם הלכו

 

 

 "יחד"מארכיון ארגון ( בצרפתית)מסמך העדות המקורי 
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 תקצירי עדויות
 ב"ארה, מוזיאון השואה בוושינגטון מתוך

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn38217 

 העדות המקורית  מתוך

 Yahad-In Unum  "יחד" ארכיון ארגוןב

  674' תקציר עדות מס

על הגטו ; .באוקראינה, שבמחוז ווהלין, ם שהיו בבכובה ובקובלמספרת  על אירועי, 0561אשה אוקראינית ילידת , המרואיינת

על שמיעת קולות הירי ביהודים וכיצד אנשים ; הסעת היהודים מקובל ברכבות משא לבורות  שנחפרו בשדה ליד בכובה; בקובל

 6117באפריל  2.    למספרת גם על מחנה לשבויי מלחמה  סובייטיים בקוב; (הסצינה)תיארו בפניה מאוחר יותר  את ההתרחשות 

 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn38217


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  677' תקציר עדות מס

 העדות המקורית  מתוך

 Yahad-In Unum  "יחד" וןארכיון ארגב

הבור נחפר על ידי  האסירים .  ליד בית הקברות היהודי, ראיתי את היהודים מובאים לבור שנחפר בלילה שלפני כן. :"גרגורי ו

 ". מקלעים -שם ירו בהם שוטרים בתת, לבור עירומים הכריחו אותם לרדת. שני שומרים ליוו אותם. עצמם

 [  הכפר(.]מזרחית לברסט-מ דרומית"כמאה ק)בכוב נמצא ליד קובל :   הערה הסטורית

מתוך , כולל פליטים מפולין, יהודים 07,111, ערב המלחמה, לפי כמה מקורות היו בקובל. אין מידע על אוכלוסייה יהודית בבכוב

 .0520ליוני  ,6ובכוב נכבשו על ידי הכוחות הגרמנים ב  קובל. תושבים 22,111

במהלך , 0526לאוגוסט  05יהודים נרצחו ביער ליד בכוב ב  111,בערך :  באמצעות כדורי ירי[ יהודי קובל]נתונים על שואת 

בל לבכובת היכן הקורבנות היהודיים הוסעו ברכבת מקו. 0526למאי  69אשר הוקם ב , של הגטו בקובל( חיסול)הליקווידיציה 

והשני בפרבר פיאסקי [ העתיקה]אחד בתוך העיר , שני גיטאות[ בקובל]למעשה היו . שנחפרו בורות סמוך למסילת הרכבת

 6117אפריל      .היהודים משני הגיטאות נרצחו במקומות שונים ובזמנים שונים. 62,111ובשניהם היו כ , "[חולות]"

 



 
 
 

 

  

  525' תקציר עדות מס

 העדות המקורית  מתוך

 Yahad-In Unum  "יחד" ארכיון ארגוןב

 אוקראינה, מחוז ווהלין, מתאר אירועים שקרו בקרבת בכוב, 0567גבר אוקראיני יליד , המרואיין

חברו ; שכולם נורו, שמותיהם של בני משפחה יהודית אחת שגרה בבכוב; נוכחותם של יהודים רבים בקובל הסמוכה לפני המלחמה

; אתר הרצח בתעלה שנחפרה במקום כרייה של חול; הרצח המוני של יהודים שהובאו ברכבת מקובל; פר שנורההיהודי מבית הס

-מקרים רבים של אירועי; כיסוי החפירה בידי שבויי מלחמה סובייטיים; המספר הרב של רכבות משא שהביאו יהודים לאתר ההרג

 ;ירי בהיקף קטן של יהודים וצוענים בקובל

 6117יולי  65.  יין והצוות המראיין  במקום שבו נורה חברו של המרואייןביקור של המרוא



 
 
 

 525תרגום עדות 

 .ית לאוקראינית/ה מתורגמן/בראיון נכח .שאלות המראיין בצרפתית. = צ

 

 .0567יליד : ת

 .צ

 ?איפה נולדת: ש

 .שנה 0,כבר . וכאן אני גר עד היום. כאן נולדתי. בבכוב: ת

 .צ

 ?במה עסקו הורים שלך: ש

 הגיע השלטון הסובייטי . כשהגיעו סובייטים 0525קולחוז החל רק ב . ההורים עסקו בחקלאות: ת

ההורים גרו . כך זה היה. ומישהו לא דחפו[ לקולחוז]את מישהו דחפו , מישהו לא הצטרף, מישהו הצטרף .החל הקולחוז 0521וב 

 .כאן במקום

 ?האם לפני המלחמה כאן בבכוב גרו יהודים. צ

 .חצי מתושבי קובל היו יהודים. כן: ת

 .ובבכוב: ש

 .רכאן בחפי, הוא הוצא להורג יחד עם בנו. היה יהודי ברקו. וודאי. היו: ת

 .צ

 .בדיוק כמוני. אליה היה חבר שלי. אליה הביאו וכאן הוציאו להורג[ הבן]את ברקו עם : ת

 .צ

 ?הוציאו אותם להורג בבכוב: ש

 .אבל לא הביאו עד המקום והוציאו להורג, אספו אותם. היה שם גטו[. ?]ממש ליד . בסושיצני: ת

 .צ

 ?כמה אנשים היו במשפחת ברקו: ש

. את אשתו עם הבת תפסו והוציאו להורג איפשהו שם. את הבן הוציאו להורג פה. הוא ואשתו. ה גרה פההמשפחה שלהם היית: ת

 .חייקה הייתה הקטנה. מושקו היה הבכור. אליה וחיה, היו מושקו

 .צ

 .כך קראו לו. והיה גם לייזר: ת

 ?ואת כולם הוציאו להורג: ש

 .ברקו עם  הבן ליה הוציאו להורג פהאבל את . אני לא יודע לאן הם נעלמו,לגבי האחרים : ת

 .צ

 ?איך קראו לחבר שלך: ש

 .אתם יודעים כך זה היה בכפר. גם הוא עשה -מה שאנחנו עשינו . הכל עשה אתנו, שיחק אתנו. הוא היה בדיוק כמוני. אליה: ת

 .צ

 ?האם קברו אותם באותו מקום שבו הם הוצאו להורג: ש

 .ולשם הם הושלכו ונקברושם היה בור . היה שם כזה גיא קטן: ת

 .צ

 ?ההמונית[  להורג]האם הוצאתם להורג הייתה לפני ההוצאה : ש

שם . הרכבת נסעה עד הגשר. קשירסקי-כי שם עוברת הרכבת שמובילה לקאמין. שם לקחו חול ועשו בורות גדולים[ ?]שם היה : ת

 .אני כבר שכחתי -איך קראו לו . היה גם יהודי בעל המחצבה[. החול]ואז הביאו רכבת שלמה והעמיסו שם את . הייתה תחנה

 ?הוציאו להורג לפני כולם, אליה,את החבר שלך : ש

 .כן כבר: ת

 .צ

 .לקחו את שניהם והוציאו להורג, אז באו. הם גרו כאן עד הרגע האחרון. לגטו לא הלך, אליה, הוא: ת

 .צ

 ?האם שמעת יריות כשהובילו את היהודים ברכבת להוצאה להורג: ש

-העמיסו לקרונות ושלחו לקאמין. את היהודים, ישר מהגטו,הרי אני מספר לכם שהעמיסו אותם בקובל ? איך לא. וודאי. כן: ת

 . והם היו מגיעים לפה והייתה כאן שמירה מסביב. כאילו לעבודה, קשירסקי 



 
 
 

 [.?]נפל , חי או לא חי [י שכל מ], ירו צרור, העמידו בשורה מול הבור. שם מיד הוציאו אותם להורג. אפשר לצאת-אי

 .צ

 ?הובילו אותם במשך יום אחד או יותר: ש

החלה תסיסה ודם מתוך הבור ואז הגרמנים שוב ... עבר זמן מה. ואז קברו אותם וזהו... ובמשך שבוע... הביאו יום ועוד יום ועוד: ת

 .שם עכשיו עומדת המצבה[. באדמה]פיזרו חומצת כלור ומילאו שוב , לקחו שבויי מלחמה. מילאו את הבור

 .צ

 ?האם היה פה מחנה שבויים. אמרת שהם כפו על שבויי המלחמה למלא את הבור: ש

והם לקחו את שבויי . היה מחנה של שבויי מלחמה,בצד הזה ,  ברחוב בריסקה. מחנה של שבויי המלחמה היה כאן בקובל. כן: ת

 ...אבל פה מסביב שדה. אז רבים ברחו, כשירו. א לשם ולא משםל,[לצאת]הגרמנים הקיפו את הכל ולא נתנו . המלחמה לכאן

 .צ

 ?איך הביאו את השבויים: ש

 .כל מי שציית לגרמנים. כולם היו שם. שם היו השבויים ומשטרה אוקראינית. ברכבים הביאו: ת

 .צ

 ?הכלור הזה היה באבקה או נוזל: ש

 .בקה וזהופיזרו את הא. אולי אבקה. אני לא יודע כי לא הייתי שם: ת

 .צ

 ?האם הבור הזה היה גדול: ש

 .היו שם כמה בורות: ת

 .צ

האריכו את ,  [החול]כשנגמר . העמיסו על הקרונות, [רוקנו]את החול השליכו למעלה . הבורות נשארו. זה איפה שלקחו חול: ת

 .כך שהמחצבה הייתה גדולה. ושוב לקחו[ לעוד אתר]המסילה  

 .צ

 ?ילהלאיזה כיוון הובילה המס: ש

 .שם הייתה תחנה ומשם למחצבה. קשירסקי-אמרתי לכם שמקובל ועד קאמיו: ת

 .צ

 ?האם בכפר שלך שמעת שהגיעו הרכבות: ש

 .שמענו צעקות ויריות: ת

 .צ

 ?האם הוציאו אותם להורג ביום או בלילה: ש

 .ביום: ת

 .צ

 ?אלפים? האם ידוע לך בערך כמה יהודים שם הוצאו להורג: ש

אלא כמה שנכנסו ובקרונות הובילו לשם ועוד הוסיפו , אנשים 01לא לקחו לקרון [ גרמנים]הרי הם , תבינו . בני אדם אלפי. אלפים: ת

 .רכבים

 .צ

 ?הביאו את היהודים גם ברכבים: ש

 .העמיסו ולשם וזהו, העמיסו ולשם, באו. מהגטו. ברכבים גם הביאו: ת

 .צ

 .ו ובעירום לשםהם התפשט. דרשו מהם להתפשט[ שירו]אבל לפני : ת

 .צ

 ?זמנית עם הרכבות-היו מגיעים בו, עם היהודים, האם הרכבים הללו: ש

מ עד "ק 91. קשירסקי-זה כביש ישר עד קאמין. הרי הכביש מוביל לכאן מקובל. הרכבת הייתה מגיעה בנפרד והרכבים בנפרד: ת

 .קשירסקי-לקאמין

 .צ

 ...האנשים התפשטו: ש

 .ליד הבור: ת

 ?לא בקובל: ש



 
 
 

 ...חלק שרפו וחלק. שם זרקו הכל. הם הובאו עם חפציהם. ליד הבור. לא: ת

 .צ

 ?ומי ירה: ש

 ...וירה, סיפרו שהוא הלך וירה. גרמני אחד ירה. גרמנים: ת

 .צ

שנסע באופנוע ואם ראה גבר שלא מצא [ מנטיי]היה מנטל , אבל לפי הסיפורים שאני זוכר שסיפרו אותם. אני לא ראיתי את זה: ת

 .נתן צרור וזהו. לפי הסיפור היה לו מקלע. אז הוא רצח,בעיניו חן 

 .צ

 ?מנטל זה גרמני: ש

 .גרמני, גרמני: ת

 .צ

 ...האם הוא גם נכח: ש

 .הוא בעיקר היה  בעיר. את זה אני לא יודע. לא יודע: ת

 .צ

 ?הם הביאו עוד,וכשהם סיימו להוציא להורג את היהודים שהובאו בקרונות : ש

. אבל אז הייתה מחצבה[. צמחיה]היום הכל גדל . הבורות[ היו]הרי שם . כל הזמן. הרי שם כל הזמן הוציאו להורג. ו עודכן הוביל: ת

 .הם הביאו עוד[ פעם]ואחר כל . כך זה היה. מכסים בעזרת האת וזהו, מוציאים להורג, היו מביאים רכב

 .צ

 ?אכמה זמן המשיכו להבי, לאחר ההוצאה להורג ההיא, לדעתך: ש

 .ואחרים לכאן הביאו. את השבויים קברו שם על הגבעה. כל עוד נמשכה המלחמה?  מי יודע: ת

 .צ

 ?זאת אומרת שגם שבויי המלחמה הוצאו להורג במחצבה: ש

[ קברו/רצחו]וכאן . גם שם היו בורות ושם קברו. קברו אותם על הגבעה[ כאשר מתו. ]את שבויי המלחמה לא הוציאו להורג. לא: ת

 .הם חשבו שצוענים הם כמו יהודים. את הצוענים, יהודיםאת ה

 ?איך הביאו את הצוענים: ש

חלק מהם עוד היו חיים ואחרים . העמיסו אותם ברכב. אותם שם ואחר כך הביאו לכאן[ ?התעללו]קודם ייסרו . הובילו. אותו דבר: ת

 .הורג ואז כיסו באדמה וזהוכמה שבועות הוציאו ל[ במשך.  ]השליכו לתוך הבור וזהו. כבר לא בחיים

 .צ

 ?מקובל? מהיכן הגיעו הרכבים עם הצוענים: ש

 .מקובל. מקובל: ת

 ?את הצוענים גם החזיקו בגטו: ש

 . את הצוענים תפסו ורצחו מיד. לא: ת

 .צ

 ?האם הרכבים עם היהודים והצוענים עברו דרך הכפר שלך: ש

 . צד והם נסעו בכבישכי הכפר שלנו נמצא קצת ב, לכאן הם לא נכנסו, לא: ת

 .צ

 ?כמה פעמים רצחו צוענים,לדעתך : ש

 .09הייתי בן . הייתי בוגר, אפשר לומר,אז אני  0567ואני יליד  0522ב . אני לא יודע! ?מי יודע: ת

 .צ

 ?הם דרשו מאוקראינים מקומיים לקבור אותם, כל פעם שהגרמנים הוציאו להורג אנשים: ש

 .בדרך כלל את השבויים. הביאו גם אנשים לקבור,אה להורג כל פעם שהביאו אנשים להוצ: ת

 .צ

 ?אולי שכחנו משהו לשאול? אולי אתה רוצה משהו להוסיף! תודה: ש

 .אין מה להוסיף? על מה: ת

 ?בהרצאות לסטודנטים, האם אתה מרשה להשתמש במה שסיפרת במוזיאון! תודה רבה לך: ש

 .זה סיפרתי לכם. יתי ומה שאני זוכרסיפרתי את מה שרא. אני לא מתנגד. בבקשה: ת

 .צ



 
 
 

 ?האם אתה זוכר את המקום שבו הוציאו להורג את ברקו ובנו: ש

 .בחפיר, בחורשה. אולי, אבל בערך. עכשיו שם הכל בצמחיה: ת

 .ניקח אותך לשם ברכב ובחזרה? האם תוכל להראות: ש

 .אני אראה את האזור. צמחה חורשה חדשה. החורשה שהייתה שם נכרתה אחרי המלחמה. כאן באזור. אראה בערך: ת

 [מפסיקים הקלטה ומתחילים להקליט מחדש במקום הרצח. ]צ

בור . היה בור, בחפיר הזה, והנה כאן. מה שהיה נכרת ואת זה נטעו אחרי המלחמה. כאן היה עץ אורן[ מצביע]? אתם רואים: ת

 .לכאן הביאו אותם  והוציאו להורג. היה שביל בקצה. עגול

 .צ

 ?או אחרים,אותם האנשים שרצחו ? [את ברקו ואליה]מי קבר אותם , תגיד :ש

 .לא יודע: ת

 .צ

 ?איך קראו לחבר שלך: ש

 .אליה. אליה: ת

 ?איך היה שם המשפחה שלו: ש

 . ברקו[ לאבא קראו ]פשוט . לא יכול לומר: ת

 .צ

היה . ארבע ילדים היו. היו גם אליה ולייזר, מושקו –ר לבן הבכו, חייקה –לבת , לאשתו קראו בלומה... לא יכול לזכור שם משפחה: ת

 .רכש עגלים. לו בית והוא סחר קצת

 ?הייתה בת אחת ושלושה בנים: ש

 .ושלושה בנים: ת

 .צ

 ?היו שוטרים או גרמנים[ הרוצחים: ]ש

 .שני שוטרים היו. שוטרים: ת

 .צ

 ?איך לקחו אותם: ש

 .אמר ללכתו[ שוטר]אליה שיחק אתנו ואז בא . שום דבר: ת

 ?או שהלכו לפניהם, על הידיים[ את הילדים]לקחו : ש

 .הובילו עד לכאן וכאן רצחו. הלכו לפניהם: ת

 .צ

 ?אולי אתה זוכר במה שיחקתם אז ביחד: ש

 .שני שוטרים הגיעו ולקחו אותו. אני כבר שכחתי! ?מי יודע: ת

 .צ

 ?או שרק עם סרטים על היד, השוטרים הללו היו במדים: ש

 .היו לבושים במשהו שחור. זוכר לא: ת

 .צ

 ?האם זה היה בקיץ או בחורף: ש

 .בקיץ היתה ההוצאה להורג. בקיץ: ת

 .צ

 ?האם היו יהודים אחרים שהסתתרו בכפר שלך או רק ברקו ואליה: ש

הדוד נגש לחלון . וןדופק בחל, היה לי דוד שגר בחווה ואז בלילה הגיע אחד[. מהבור]היו יוצאים  . היו באים הרבה יהודים. לא: ת

. הוא התלבש ושאל איפה הכביש לקובל. הוא התרחץ בתעלה והדוד נתן לו מכנסיים וחולצה. יצא מהבור, מדמם, עירום[ ורואה]

נשאר לי שם אבא וכל המשפחה ואני הולך [:  והוא אמר ש. ]הרי רק הביאו אותך מקובל? למה אתה הולך לקובל: הדוד שאל

 .וכך רבים היו באים. את הכביש והוא הלך הדוד הראה לו. למשפחתי

 .צ

 ?או גם אחרים,כאן רצחו רק את ברקו ואליה : ש

עכשיו כבר [. החזית]הכל היה מוקף ואחר כך היה הקו . ורבקה וקובל בידי הגרמנים-חורשת האורנים הייתה בידי הרוסים ו: ת

 .עו  אחרי המלחמהבחורשה שנט[אנחנו נמצאים . ]עקרו הכל. חורשת אורנים ההיא איננה



 
 
 

 .צ

 ?הבור הראשי, האם אתה יודע היכן המחצבה: ש

 .יודע: ת

 .אלא מקום ההוצאה להורג,  אבל לא איפה שהמצבה ? האם תוכל להראות לנו: ש

 .אבל שם עומדת המצבה. יכול: ת

 ?איפה הוא התחיל ועד איפההגיע? איזה בור היה? תוכל להראות את הבור: ש

 .באזור הזה. ונמשך עד לכאן[ עמצבי]הבור החל משם : ת

 .צ

 .חייבים לנסוע לכביש הראשי ואז מהכביש הראשי להגיע לשם. אפשר להגיע בדרך אחרת-לשם אי: ת

 .צ

 ?המצבה במרכז הבור: ש

 .הביאו עוד אדמה, בולדוזר יישר את האדמה,  כשהציבו את המצבה. בקצה. לא: ת

 .צ

 .מספיק כבר לצלם אותי. ה לכםאם אתם רוצים אז ניסע וארא. המצבה  ישנה: ת

 .צ

 .בצד הזה והבור נמשך לכיוון ההוא[ אותה]אבל הציבו . המצבה  נמצא תאיפה שהבור היה: ת

 ?בקצה הבור, כאילו: ש

 .בקצה: ת

 ?אתה יודע איפה הבור מתחיל ואיפה מסתיים: ש

 .בולדוזר הגיע ויישר את הכל! ?מה אפשר לדעת עכשיו: ת

 ?ולהראות את המקום:  ש

 .בדיוק כמו כאן,אני יכול להראות : ת
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מיכאיל: מראיין   

(התרגום מאוקראינית לאנגלית נעשה בעזרת גוגל טרנסלייט )   

  George. Tsomik, Aleksandrovitz,  what is your birth year? 

- Twenty sixth. January, thirteenth day.[January 13th, 1926] 

 Birthday will soon be. 

- And where were you born?   Here, In Bachov 

/….. 



 
 
 

- And tell me, please, and before the war in Bachov, Jews were or were not? 

- There was one. 

/….. 

- Was the Jew one or a family? 

- The Jews were a family 

 I ask for the Jews. 

- Yes, there was a family. 

- And what about their names? Have you been familiar with them? 

"The youngest was, the girl was the youngest since thirty-two, Hayka, and the boy was like me, from my year. 

The second guy was the eldest, and another guy, he was already great. They lived ... they had their own hut. 

Berco, Verber's family name. They are Jews. But they spoke Ukrainian with each other. At Easter, their Jewish 

[holiday], as we say, Matsuuu was  special one, drove them in baskets. He will not take bread. There there was 

a piece of bread, he had no right to take in his hands, because the bread would be driven out by a stick. And 

they ate this maatsu, so they ask me. So they said, take that stick: "Ham, hams, take our bread. You, bread, 

do not mind, because the Jew is twisted.  

- Then they always ate bread, but just did not eat for the holiday? 

- They had a holiday that they had no right to eat bread, they ate …where they were baking, they went 

there…How was it called? – Matsa!  Matsa was called. 

- And you were treated? 

- We have a boyfriend. That guy was like me, he was with us forever. He smoked with us, he would steal 

tobacco, bring him to us, he [drank]cow’s [milk]  with us, but we take it from the house, there you will take milk 

butter, fat.. And he was with us. The three boys were Eliya, Leizer, Moshko and a girl Hayka. Yes, there were 

four of them. 

- And their mother was called? 

Everyone said Bluma, , and his[name] Berko. 

- And this boy who ran with you - fat you treated [gave] him - He refused or did not? 

- And we want to smoke. Go and see today: the second, third class is going to school - they already smoking. 

We, onc, did not smok,e because our father would have [punish] for it. But [then] we  picked  up the cherry 

leaves from the cherry, you'll screw it in paper, so that you will not see it. We feed the cows by the river, we 

pull [smoked] it there. Well, they shot them. 

And tell me,  how you lived with them before the war? You said, you were treating him with fat ... He ate or did 

not? 

- Yes, he ate everything. 

- But his father did not swear for it? 

The father already had horses. 

- So what was he doing? Tell me. 

"He had horses, and she would rise early and go to the village, and there was a raft in our country, such a 

fence raft, such a wooden one, and the nettle grows between, mushroom nettles, now called mushrooms. She 

goes with a stick to pick up those mushrooms, bring home and cook. We were not afraid to eat them... He sold 

kerosene, it was such a shop. He was the master. He drove here kerosene. 

- To the village? 

- To the village. He will bring a barrel of kerosene to him and he sells, because we used burning [fire], there 

was no electricity, then they used it in that way. He will bring salt,  he arranged there a garden, and he brought 

everything here. 

- And where is he from? From Kovel? 



 
 
 

He, I knew [him] all his life, he has been here all his life. He had a cow, that lived on a farm, then we fed his 

cow. And in the winter he somehow… I do not know. But the Germans have arrived already, then they lived 

here 

These were the Jews in our country. We call Jews, they are so accustomed. Well, they worked there with us, 

they were making windows. 

 they were white Russian or Ukrainian? How did they speak? 

- They spoke more Russian. Today, Ukrainians  speak as Ukrainian. All deputies speak Ukrainian. 

- Georgy Alexandrovich, tell me please, how long  this ghetto existed? How long did it last 

- It lasted until all the Jews had been shot. 

And then, how they shot them there? 

 There were many of us that went to look there. They were beaten up ... Well, the hole is filled completely. 

- What are you telling about? About Bachov monument you tell? 

- Yes Yes. Two full holes  . And there was such a smell going, you know, blood from there. And and the 

pit so high, and the iron railway below. There they were  rushed off easily and went down there. They were 

[ordered] to  undress. we went along the sand, there. Then we found the shovels. They have already begun to 

collect. 

 And how were they fired? 

And then they were  flooded [with] chlorine. 

The Germans. They poured the teal [chlorine] all around the pit and put a  colophony [sign] such as: "Carefully, 

replaced" - it was written. We were afraid... The blood comes out from there. And the land is fluttering, 

splashed, and flutters where the gutter was, down the descent [slope]. There was nothing in the village to 

breathe. 

- But remember, please, how many times have you been there?  did you not see them shot? 

- no 

- You just saw, then, how they already lay [dead]? 

Yes.  

- Have you seen these corpses? 

We were afraid to go there. Today, people like me, even my children, today, they have nothing to fear. But  

then, we were so frightened that we ...  

And this family, was taken from Bachova? Do you remember this family? 

Yes. 

Jews, this family? - In Bachov? They also spread [killed] out there? 

No. Those were  the Vlada [police ?] dressed in black. They came here. Caught this boy [same age] like me. 

Drive to the house. They brought him to the house - he fled. Well, I do not know, the fact is he escaped. But 

after a while, they caught him again. the Jews, the family, was taken away, three kilometer from here, to the 

farm. There, they were accepted. The house was on that street where. There was some kind of wood. Well 

Sunday, The women and  men gathered there. So the war. War goes Bombing, Kovel bombing and that's all. 

They saw the Jews, the father with  Elijah. led to the house. His wife and girl, they fled.  Men called  to him: 

"Escape, Burke, escape". "They did not take the boy, I'll go with him together." And he went himself. And he ... 

They took him, took that boy and led him. That's where the farm was ... 

In Sosna. 

- By the farm, the pine is growing. And they brought him there. They were beaten there. Father and son. And 

more... 

- And they are there? And they still lie there, are their graves there? 

- Oh, you do not understand. There were trenches. There is a front there. It was done ... The front went. So, 

there, you know, there was a shuffle. Somewhere there ... 

What happened to a woman and her daughter? 



 
 
 

Father and son were  shot. The woman escaped. And the older son was here. They did not find him. Already 

we were in poverty. Nothing - everything was taken already. They  [the police?] came to the closet. Open the 

cabinet - he was in the closet. "What are  you up to?" "I want to eat". And they took him, and brought him to 

Gorki. They gavehum to the Germans. That boy 

- And on Gorki, what was there? 

- The Germans 

- What happened to a woman and her daughter? 

The same as father and son, shot. The woman escaped. And the older son was here. They did not find him. 

Already we were in poverty. [We had ] nothing - everything was taken already. They came to the closet. Open 

the cabinet – he was in the closet. "What are you up to?" "I want to eat". And they took him, both, and brought 

him to Gorki. They gave  him to the Germans. That boy 

- And on Gorki, what was there? 

- The Germans 

- What are the Germans? 

- There is a barracks there. 

The daughter with her mother were killed somewhere there, drowned. 

- And those two. Mother, girl, they spent the night, there was a bit of hay. So great, and they spent the night. 

And then, they were found in the river. Drowned. Whether they were shot, or  they were drowned, or ... 

And when they were found? 

By  the German. A fishermen found [them]  floated. There was such a river. 

- Georgy Alexandrovich, now I want to ask about Bakhov Monument. How  many holes there were, where the 

Jews were buried? 

- There was one hole [for] children who were driven by cars. 

- Where From?  Kovel? 

- From Kovel. They took small children and there was a pit and they were [thrown] there, either alive or shot. 

There were two pits. The main pit, And as soon as the Soviets came,  they sent a bulldozer to the main pit 

there. A Bulldozer ruptured a little .There were bones in it, there were bodies. The bulldozer touches and loads 

sand and carve sand. That is the Soviet power. 

- Where to carry? 

- Well, somewhere  to make  concrete. 

- With bones? 

Yes. 

/…. 

- Then they were looters? What were they looking for? jewelry?  

- Gold. 

- And what was this year, remember please? 

- Well, I do not know. 

- Forty, apparently? 

About forty-third. With  Germans, that was the forty-third year. 

Well, maybe forty-third. 

- It was still for the Germans, or later? 

- (2) Yes, yes. For the Germans. 

/… 

You think that there were two pits. One great ... 

- Two, two. 

- ... and the other for children? 

- For children 



 
 
 

"Have you seen these two pits with your own eyes?"  

We saw. 

And you've seen them already closed, have you seen corpses in the pits, open? 

- I did not see corpses, we were afraid to go there. 

- And how do you know that there are two pits? 

- Two pits. Because children were here. There were two pits. 

- But you say that you did not see corpses. What did you see? Already closed pits? 

- Yes. 

- And there it was evident that this is a closed pit, huh? 

- There, I'm telling you that there was [blood?] pouring out, the land split in two. From there blood. The hollow 

is here. Then they blew the pit with a bleach. Who poured - I do not know. 

- And who poured, the  Germans? 

- For the German 

- ... then everything was for the German. And the bullets were stacked around, carefully, not being replaced for 

a while. 

I chased myself, the children were going to look, went and saw ... 

Tell me, please. 

Well, this is the child I was, nine years old. Such a child. We lived on a farm, maybe one and a half miles, or 

two.  Children gathered :Let's go and see what's going on. I will remember always. 

Perhaps the grave probably was stacked. And there was blood, is terrible. And someone called out that the 

Germans [did it]. I just saw everything. As we tangled, I was not there anymore. When I got home:. Why did 

you go there? And so on. That's just it. 

/… 

- And remember, please, what year and month was it? When they shot  them there? 

- I say so, well, Summer? 

What was  the weather? Warm ? 

- Good, good. 

- Tell me, please, has  someone who was shot there, tried to escape? 

- I told you... Who will escape from there? They were with dogs. You will never escape, the dog will catch you. 

- You heard how the dogs barked?  Have you heard that there were dogs? 

Of course. Yes Yes.  

And what's next? 

- Well, there were those who, like in a flickering, will fall. And he fell there. And then he gets up and comes to 

the river and  washed. 

nobody tried to escape? Was not that possible? 

- There was an opportunity. One man, I do not know, have caught ... Horse, fled from there. He  went to Kovel. 

Then he was cought and  handed over to Gorki. I only heard about that. 

- And on Gorki, where is it? What it means? 

- Well, I say. There was  the [German] military part 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  527' תקציר עדות מס

 העדות המקורית  מתוך

 Yahad-In Unum  "יחד" ארכיון ארגוןב

היא . אוקראינה, מחוז ווהלין, וקובל' מספרת על אירועים שקרו באיזורי מנייביץ, 0560אשה אוקראינית ילידת , המרואיינת

משפחתה נתנה מחסה לזמן קצר לילד שטיפס ; רצח היהודים במחצבת החול'; משפחתה פונו בתחילת המלחמה מבכוב למנייביץו

נסיון של אשה יהודיה עם ילד להימלט מהמשאית בזמן ; ראתה הובלה של היהודים לאתר הירי במשאית; עירום מתוך בור ההרג

  .הוריה הזהירו אותה לא לדבר על מה שראתה; מראה הבורות אחרי הירי; בלתעלות על ידי יהודים מקו/חפירת בורות; הנסיעה

 6117יולי  2
 

 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 532' תקציר עדות מס

 :אוקראינה, מחוז ווהלין, מספר על אירועים שהיו בקובל, 0569גבר אוקראיני יליד , המרואיין

; 0525מתאר את תקופת השלטון הסובייטי באיזור ב ; יהודים ושלושה בתי כנסת 29,111לחמה היו בקובל מספר שלפני המ

; מהכלא שהופצץ על ידי הגרמנים עם פרוץ המלחמה[ של האב]בריחתו , המעצר והכליאה של אביו שהתנגד לקולקטיביזציה

מזכיר רציחות ; י הגרמנים והמשטרה האוקראיניתזיהוי היהודים על יד[ תהליך]על  ; מדבר על המפקדה הגרמנית בקובל

סרטי הזרוע ; אינדיבידואליות של יהודים ואוקראיניםואת מראה הגופות של אנשים שניתלו בשל האשמות בפשעים שלא הוכחו

מתאר את ; 0520הקמת הגטו בסתו של ; החרמת הזהב של הקהילה  היהודית; ושאר סימנים מזהים שהיהודים הוכרחו ללבוש

מעיד על ; מספר שראה איך יורים באשה יהודיה ובשני ילדים שניסו להתחמק מתור טור של יהודים; טו ואת המשטרה היהודיתהג

 .מציין את הרצח ההמוני הראשון של יהודי קובל במחצבת חול בבכוב; אחסון של בגדים וחפצים של יהודים בבית ספר הקובל

ארבע , שנמצאת בפאתי קובל, הודים הובלו לבכוב מתחנת הרכבת וורבקהמציין שהי; 0526מספר על אוקראינה בסתו של 

הסלקציה של יהודים שהיו מומחים או ; דיווח שיהודים הלכו בשקט לאתר הרצח אחרי שהרבי אמר להם שזהו גורלם; פעמים

של העד בדבר הסיבות  הרהוריו; אל הפרטיזנים[ דוקטורס]במיוחד רופאים , הבריחה מהגטו של כמה יהודים; אומנים במקצועם

 .שגרמו לגרמנים להתייחס בברוטליות כזו אל היהודים

היריבות ; סובייטיות של פשוטי העם שקיבלו בברכה את הצבא הגרמני-האנטי; של המשטרה האוקראינית( ?מוטיבציה)המוטיבים 

 .צמא הדם, הגרמני פקד המשטרהמ (מנטיי –כנראה)האדמיניסטרציה המקומית שהוביל מנטל ; בים קבוצות הפרטיזנים השונות

   ;סובייטית של פרטיזנים לאחר המלחמה-הפעילות האנטי

 

   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עדות מלאה

 תשובת המרואיין= ת      תרגום השאלה לאוקראינית= ש      שאלת המראיין בצרפתית= צ 

 

 בכפר, בווהלין: ת

 ?באיזה: ש

 .שם סיימתי בית ספר תיכון לא מלא. נפת קובל, גרבובו: ת

   .צ

 ?במה עסקו הורים שלך: ש

משקים )לקולחוזים ( בכפייה)לאחר מכן החלו להכניס . אבא עבד כחקלאי עצמאי, כשהגיע לפה הצבא האדום 0525בשנת : ת

 .חמאה כאומן/הוא הלך לעבוד במפעל ליצור שמן. אבא לא הלך לקולחוז(. חקלאיים משותפים

 .צ

 ?כמה ילדים היו במשפחה שלך: ש

 ?עם הורים: ת

 .לא רק ילדים: ש

 .שלוש: ת

 .צ

 .אחות עדיין בחיים. אח ואחות, אני: ת

 .צ

 ?פה גרתםבזמן המלחמה אי: ש

והיו צריכים לקרוא את (. להצטרפות לקולחוז)אמא כתבה בקשה . אבא לא הלך, כשדחפו לקולחוז. הינה לזה רציתי להגיע: ת

כי  וב'ש חרושצ"הוא אמר שיש לקרוא לקולחוז ע. הגיע מנהל מקובל והתחיל לדבר על איך לקרוא לקולחוז. ש מישהו"הקולחוז ע

הוא . איש לא רצה להרים ידיים(. בהצבעה)אנשים לא הרימו ידיים (. של המפלגה באוקראינה)הוא היה המזכיר הראשון אז 

ש "הבא נקרא קולחוז ע: "אז אבי קם ואמר. איש בסך הכל 07רק (. ידיים)ואנשים שוב לא הרימו . התרגז ושוב רצה שיצביעו

 העדות המקורית  מתוך

 Yahad-In Unum  "יחד" ארכיון ארגוןב



 
 
 

זה . עוצר אותו ולכלא בקובל, לוקח את אבי, ב"בעוד שבוע הגיע קג. נכנס לרכב ונסע, התרגז( המנהל)הוא ." נקו המשורר'שבצ

 .היה חודש לפני המלחמה

 .צ

 ?לפני המלחמה בקובל היה הרבה יהודים: ש

 .אלף 29: ת

 .צ

 ?הם גרו בשכונה אחת: ש

 .עסקו במסחר. ברחבי קובל. לא: ת

 .צ

 ?האם היה בית הכנסת בקובל: ש

 .שלוש. כן: ת

 .צ

 ?ילדים ממשפחות יהודיות הלכו לבתי כנסת נפרדים או יחד עם כולם: ש

 .בשפה פולנית היה. בית ספר מיוחד ליהודים לא היה... עשירים הלכו. יחד עם כולם: ת

 .צ

 ?האם אתה זוכר איך גרמנים הגיעו לקובל: ש

וכך אבי נשאר . בית הכלא והסוהרים ברחוהרסו את . כשאבי נלקח לבית הכלא הגיעו מטוסים והפציצו את העיר ואת בית הכלא: ת

 .בחיים

 .צ

 ?אלו היו מטוסים גרמניים שהפציצו: ש

 .גרמניים: ת

 .צ

 ?במכוניות? על סוסים? האם ראית איך הגרמנים הגיעו לפה: ש

 .משום שאנחנו עם אמא מהכפר באנו לעיר לחפש את אבא. כן: ת

 .צ

 .ואז נפגשנו עם אבא. הם הלכו מברסט ועקפו את קובל. הלכו לתוך קובל אבל הם לא. ונתקלנו בגרמנים אשר התקרבו לקובל: ת

 .צ

 ?האם בקובל הייתה מפקדה גרמנית: ש

 .כן: ת

 ?איפה היא הייתה: ש

 .מטר 211כ . לא רחוק מכאן: ת

 ?באיזה בניין: ש

 .שם הייתה משטרה(. מאוחר יותר)שם בנו חנות . רק מעבר לכביש. בבניין שלפני כן אתם עמדתם: ת

 (המשיב מזמין לשיחה אישה שאולי יכולה להוסיף משהו. )צ

 ?האם היו בקובל קסרקטינים גרמניים: ש

 .היו פה קסרקטינים פולניים. לא: ת

 .צ

 ?תגיד בבקשה כשהגרמנים הגיעו הבעיות ליהודים החלו מיד: ש

 .בסוף אוגוסט בערך החלו. לא מיד: ת

 .צ

 ?מניםומה הייתה הבעיה הראשונה שלהם עם הגר: ש

. לגרמנים חיכו כלמשחררים אחרי הצבא האדום. ראיתי שמקימים משטרה אוקראינית. אני כבר גרתי בקובל, כשגרמנים הגיעו: ת

ויהודים כבר החלו להתחזות לאוקראינים . בני עמינו האוקראינים התייחסו לגרמנים לא רע(. נגד הסובייטים)אנשים היו נגדם 

 .קרנות 2כוכב בעל . לבשו על יד ימין סרט לבן עם כוכב משהומפקד האזור נתן להם פקודה שי

 .צ

 ?ויהודים לבשו את הסרטים הללו: ש



 
 
 

ס ידע שאתה יהודי ולא לובש אז "ס, מי שלא לבש ואם גרמני. וגם מבוגרים לבשו. ילדים לא לבשו, 09כל היהודים החל מגיל . כן: ת

 .הוצאה להורג

 .צ

 ?רו בבתיהםהיו להם כבר סרטים אבל הם עוד ג: ש

 .עוד לא אספו אותם. כן בבתיהם: ת

 .צ

 ?ובשלב הזה כבר היו איזה הוצאות להורג: ש

 .עוד לא: ת

 'צ

 ?ומה החל לאחר מכן: ש

 .קילו של זהב שימסרו 26. זהב( לגרמנים)ולאחר מכן החלה אקציה שיהודים ימסרו להם : ת

 ?כולם ביחד או כל אחד: ש

 .רק הלכו עם הסרטים. לגטו עוד לא הכניסו .והם מסרו את הזהב. כולם ביחד: ת

 .צ

 ?למפקד האזור? ולמי הם מסרו את הזהב: ש

 .כזה כופר. לקחו ושלחו לגרמניה. כן: ת

 .צ

 ?ואחרי זה: ש

לא סרטים אלא עיגולים צהובים של ( דרשו)ואז . מי שלא מסר, מי שמסר. גטו עוד לא היה. קילו 02שימסרו ( פקדו)ואחרי זה שוב :ת

 .שמו פה ועל כתפיים. מ בקוטר"ס 01

 .צ

 .והובילו אותם בקבוצות לעבודות שונות: ת

 .צ

 ?מתי הקימו כבר גטו סגור: ש

 .בערך באוקטובר. בסתיו: ת

 .צ

 ?אנשים הלכו בעצמם או בכפייה? ואיך זה נעשה: ש

ר והמקומות הללו גידרו לעבו( היה)מנהלת העיר של קובל הקציבה מקום מרחוב הזה עד הרחוב ההוא ולשם על יהודים : ת

 .בקרשים

 .צ

 ?יהודים עצמם? מי גידר את המקום: ש

 .יהודית. הייתה משטרה שלהם. בעצמם. כן: ת

 .צ

 ?לשוטרים יהודים היו מדים: ש

 (אומר בגרמנית)שוטר יהודי . שוטר –רק היה כתוב עליהם . יהודים רגילים. לא: ת

 .צ

 ?מתי הייתה הוצאה להורג ראשונה: ש

 .ו כל יום אבל בבודדיםהן הי: ת

 ?והגדולה: ש

 .הוא לא עשה משהו ומיד תלו אותו. היה יהודי עשיר וסחר בבשר: ת

 .צ

 .וכשהיו כבר בגטו אז כבר החל: ת

 .צ

 ?ואיפה תלו את ההוא שסחר בבשר: ש

 .אז ראיתי בפעם הראשונה. במרכז העיר בשוק. בשוק: ת

 .צ

 ?היו הרבה מקרים כאלה של בודדים: ש



 
 
 

הנה יש כאן נהר . תולה ונוסע הלה, יוצא עם חבל. עד עמוד... אחד ברכב ושני. גסטפו נוסע. בני אדם 01אוספים לרכב כ . הרבה: ת

 .צריך לנסוע לשם ולהראות איפה בדיוק זה היה. וגשר והחל מהגשר הכביש עובר דרך השוק ושם היה הגטו שלהם

 .צ

 .םכי כאן היה הגטו הראשון ומכאן העבירו לגטו שש: ת

 .צ

 ?האם תלו אותם ביום או בלילה: ש

 .הלכו במדרכה וראו הכל. בני אדם ראו את הכל. בנוכחות בני אדם. ביום: ת

 .צ

 ?אלו שנתלו היו יהודים או אוקראינים: ש

, משום שכשהחלו להוציא להורג. כזה שלקח חליפה טובה( נניח. )הם חיפשו כאן שיהיו בעיקר יהודים אבל גם אשמים אחרים: ת

(. לרכוש)ובבית הספר שהיה פה שם היה מחסן ושם עשו סידור . מאצבעות לקחו, זהב מאוזניים. חליפות, לקחו דברים טובים

 .ושם משיהו חטף חליפה טובה ותפסו אותו וזהו

 ?או יהודי? זה היה לא יהודי: ש

 .לא יהודי, לא: ת

 .צ

 .נסע באופנוע במי שבא לו[. מנטיי]=שמו של ראש המפקדה היה טלמאן . אני נזכרתי עכשיו. תרשמו: ת

 .צ

 ?כמה זמן גופה נשארה תלויה: ש

 .הראשון ההוא נשאר כשבוע. יממה: ת

 .צ

 ?היה איזה מקום ששם קברו את התלויים: ש

 .עכשיו אני לא יודע יש או אין[. מצבה]שם היה גם פסל . במחצבה. הכפר באחיב. באחיב: ת

 .צ

 ?הראשונהאיך נערכה הוצאה להורג הגדולה : ש

וראיתי שוטרים מוציאים יהודים עם . אני הלכתי לבית הספר כדי שלא ייקחו לגרמניה... ההוצאה הראשונה כשהביאו מהכפרים: ת

ויהודי אחד מהגשר קפץ . כאלף, (של יהודים)ועמדה שורה . הלאה לא הלכנו. ואנו רצנו מחצר ועמדנו על הגשר(. חפצים)הכל 

וזה מושך סקרנות של ילד והוא מסתכל מה יהיה . ראיתי בעצמי איך ההוא טובע ודם יוצא. ה והרג בולנהר ואז השומר הגרמני יור

והנה מעבר לנהר יש בתים ושם החל בלגן . הרי הגרמנים מובילים את היהודים אז הם יכולים גם אותנו לקחת כיהודים. הלאה

בנוכחותי השלימו הרג של אחת . כחותי אמא ושתי בנותיהובשימחה גרמני הרג בנו. גרמנים החלו לירות. ונשים החלו לברוח

הרי לא ." היו יכולים להרוג אותך. מה אתה מתערב שם: "אבא הרביץ לי כמו שצריך ואמר. חזרתי הביתה וסיפרתי לאבי. הבנות

 .היה כתוב עלי האם אני יהודי או אוקראיני

 .צ

 ?מאקדח או מרובה? איך הרגו את האישה הזאת עם הבנות: ש

. פצע אותה בראש והדם השפריץ על הקיר, בילדה ואחרי זה בילדה השנייה( ירה)הנה הילדה והוא , היא נפלה, ירה. מפרבלום: ת

 (.לגטו השני)לשם ( היהודים)אז כשהעבירו אותם . זה היה מפחיד

 .צ

 ?באיזה גיל היו הבנות: ש

 .06ו  09בערך בסביבות : ת

 .צ

 ?בזמן המעבר לגטו היו עוד יהודים נוספים שנרצחו: ש

ואותם . אמרתי בבית ואבא הרביץ לי. הייתי בפחד. אחרי זה ברחתי. שאני אישית ראיתי את אלו שעל הגשר. הרי סיפרתי לכם: ת

 (.הלאה)הובילו ( היהודים)

 .צ

 ?מתי החלה הוצאה להורג המונית: ש

 .0526ב . מאוחר יותר: ת

 .צ

 ?ותאיפה היו הוצאות להורג ההמוניות הראשונ: ש



 
 
 

ואת כולם לשם ." אנו מובילים אותכם לגרמניה לעבודה: "ואומרים. לשם( היהודים)הביאו רכבת ואותם : עשו כך. בבאחיב: ת

 .הרכבת נסעה למחצבת חול ושם הם הוצאו להורג. מ מחוץ לקובל ומשם לבאחיב"ק 2ובאמת הרכבת נסעה (. לרכבת)

 .צ

 ?גרמניה לעבודההאם לדעתך היהודים האמינו שלוקחים אותם ל: ש

 .אבל כשהחלו מהשוק להוביל אותם ברכבים הם הבינו שזאת הוצאה להורג. בהתחלה האמינו כשזה היה ברכבת. האמינו: ת

 .צ

 ?הרכבת יצאה מתחנת רכבת שלכם: ש

 .מתחנת רכבת ורבקה. כן: ת

 .צ

 ?בחרו את התחנה( הגרמנים)למה הם : ש

 .לשם את כולם. אין פאניקה, אין רעש. מ מהתחנה הראשית"ק 2שם וזה יש כביש שמוביל ל, משום שהיא מחוץ לעיר: ת

 .צ

 ?מהגטו לתחנה הזאת הלכו ברגל או ברכבים: ש

 .כבר ראו את זה. שם כבר היו הוצאות להורג. במיוחד ברכבים, ומהשוק כבר הסיעו ברכבים. לתחנה הלכו ברגל לקרונות: ת

 .צ

 ?מי זה היה? איך הם בחרו את הראשונים להוציא להורג: ש

 .לא הייתה שם בחירה: ת

 .צ

 ?את מי הם הסיעו ברכבת: ש

לא ירו בילדים . אמרו לשים את הלבוש בצד  אחד ואת הערומים לשם. שם הפשיטו אותם. כולם ביחד. אלו היו גברים ונשים: ת

 .שמעתי מהשוטרים שרק מרחו להם איזו משחה על שפתיים והם מתו. קטנים

 .צ

 ?זה אבקה או נוזלהאם זה היה אי: ש

 .נוזל: ת

 .צ

 ?הם רצחו אותם כך: ש

 .מי יודע. אולי ציאניד של אשלגן. רצחו מיד: ת

 .צ

 ?במחצבה? ( את הנוזל)איפה הם נתנו : ש

 .מרחו וזהו. כדי לא לירות. במחצבה: ת

 .צ

 ?ברכבות הסיעו להוצאה  גדולה להורג רק פעם אחת: ש

 .וכשנודע אז יהודים החלו להסתתר. עד שליהודים נודע. געד שנודע שמוציאים להור. כמה פעמים: ת

 ?וכמה ימים זה היה: ש

 .פשוט. אספו באיום אקדח. ימים 2כ : ת

 .צ

 ?משטרה יהודית או לא? מי הוביל אותם עד הרכבים וליווה אותם ברכבים: ש

 .הוא נשפט בפולין והוציאו להורג. הזה היה בן אדם איום(מנטיי)=טלמאן . ס"ס: ת

 .צ

 ?טלמאן עצמו לקח חלק בהוצאות להורג: ש

. זה קש חתוך? קה'אתם יודעים מה זה סיצ. קה'היה מקרה כזה שמישהו הביאו לשוק למכור סיצ. ועוד איך לקח חלק. בוודאי: ת

 . וטלמאן  נוסע וצוחק לו. ההוא נבהל והחל לפזר את הקש. הוא מכר וטלמאן הזה נסע על אופנוע ונתן גז

 .צ

 .הבן אדם לא היה יכול להיות בלי קורבנות. מוציא את האקדח ויורה, רואה כומר מקתדרלה של קובל, אופנוענוסע על : ת

 .צ

 ?למה הוא ירה בכומר: ש



 
 
 

לאחר . משהו לא מצא חן בעיניו והוא רצח אותו. הוא אפילו רצח שוטר שעמד בעמדת שמירה. הוא רצה דם. כי ככה הוא רצה: ת

 .פסיכי .בכה שירה. פסיכי. מכן בכה

 .צ

 ?או היו עוד מקומות? כל היהודים נרצחו בבאחיב: ש

 .לרוב בבאחיב. רק בבאחיב. לא: ת

 ?ובמקומות אחרים: ש

 .הקברים כשכיסו באדמה אז האדמה הייתה זזה( באחיב)שם  . תלו. פה ושם. בזמן ההעברה רצחו. רק במקרה: ת

 .צ

אני שמעתי , (אמרו לציית)אפילו רבנים עצמם . אז תתגוננו, ודעים שירצחוהרי כשי. צייתנות יהודית, הייתה איזה מן צייתנות: ת

 .לא הייתה שום תזוזה למאבק. ואומר שזה מאלוהים( אנשים)או אלף  911בעצמי רב שדיבר בפני 

 .צ

 ?הרב גם היה ביניהם: ש

 .ראשון הלך למוות. בוודאי: ת

 .צ

 ?אחרים או שהיו? הלכו לבית הכנסת, היהודים פה היו דתיים: ש

הוא , במדי חייל גרמני, לא יודע מי הוא, אספו את היהודים בשוק ושולחים אותם ברכב וגרמני אחד. היה מקרה כזה שאני ראיתי: ת

 .הוציא אקדח וירה בו, שוטר ראה את זה. והוא ניגש לרכב כדי להיפרד. התאהב ביהודייה

 .צ

 ?השוטר היה גרמני: ש

 .גרמני. גרמני: ת

 .צ

 ?ברות היהודי הוציאו להורגבבית הק: ש

 פה הוציאו להורג בעיקר אוקראינים. העיקר בבאחיב. לרוב הביאו לשם וקברו. אולי במקרה: ת

 .צ

 ?את היהודים שהיו יכולים לעבוד הם לא הוציאו אותם להורג זמן רב: ש

 "...ינםאוכלי לחם ח"זקנים ואלו שכמו שאומרים , פועלים בנפרד, מומחים בנפרד. הם עשו מיון: ת

 ?אלו היו ראשונים לרצוח: ש

 .ראשונים: ת

 .צ

 .מומחים זה חייטים שתפרו משהו ואחר כך גם אותם לקחו: ת

 .צ

 ?המשטרה היהודית גם הוצאה להורג: ש

אז הם . לא היו להם רופאים. ברחו ליער ששם כבר התארגן המאבק של אנשי בנדרה. רופאים ברחו. היו כאלה שברחו. בוודאי: ת

 .ברחו לשם( יםהרופא)

 .צ

 ?והם שרדו: ש

( ?)UPA ואמרה כי הודות ל (  ?" )מאה"היא הייתה רופאה ב 0556אישה רופאה אחת דיברה כבר ב . אלו שברחו שרדו. כן: ת

 .היא היגרה לקנדה. שרדה

 .צ

 ?גרמנים ארגנו משהו? מה קרה לחפצים של יהודים, וכשהגטו כבר לא היה : ש

וכולם כבר ידעו כי הגרמנים הפסידו  0522זה היה כבר לקראת שנת . ובתים הושמדו. ת הכל לגרמניההם ארגנו מיון ושלחו א: ת

 .היהודים כבר הוצאו להורג. החל כבר המאבק. בסטלינגרד

 .צ

 .אצל אנשי בנדרה. שרד אצל אלו שנלחמו בגרמנים, הרופאים, אבל רוב היהודים: ת

 .צ

 ?הודיותהאם קרה שגרמנים השאירו לעצמם נשים י: ש

 .הם היו אנשים איומים. הוציאו להורג. בעד הלאום שלהם( הגרמנים)לא הם ? להיות זונות: ת



 
 
 

 .צ

 ?בגלל הכסף? מה לדעתך הייתה המוטיבציה של השוטרים שלקחו חלק באקציות: ש

 . לא היו להם שום הטבות. וזהו" אני אשרוד"הם עשו את זה במחשבה : ת

 ...תפיסה: ש

 .ומיד" יודה"צעקו  הם. שום תפיסות: ת

 .צ

 ?ומה עם השוטרים האוקראינים: ש

, באים ממזרח. כשבא הצבא האדום אנו קבלנו אותם כאחים. מה שיצא זה פוליטיקה. שוטרים אוקראינים היו כשבאו הגרמנים: ת

החלו . האדומים, שלהםהפגינו את השאיפה , אנו היינו בפולין, באו אלינו(. פ המנהג"ע)קיבלו אותם עם לחם ומלח . באים האחים

גרמנים הכריזו . אנשים כבר היו נגדם? מה לעשות. אנשים התנגדו. לקחת כלי עבודה של משק, לדחוף את האנשים לקולחוזים

מה שנקרא . ארגנו משטרה, אבל הגרמנים באו. קיבלו גרמנים עם לחם ומלח כי הם המצילים. א הם המצילים שלנו"ז. מלחמה

מה אתה מכריז אוקראינה "הגרמנים עצרו אותו ואמרו , דרה הכריז על אוקראינה עצמאית בלביבכשבנ. משטרה אוקראינית

אז הוא נתן פקודה לכל . את בנדרה. וכלאו אותו במחנה ריכוז". ?אנו נלחמים ואתה מכריז אוקראינה עצמאית? עצמאית

 .המאבקוהחל (. ?פרטיזנים) UPAהמשטרה לקחת את הנשק וללכת ליער ולעשות מה שנקרא 

 .צ

 ?במה הם עסקו, לא עסקו ביהודים( האוקראינים)אם השוטרים : ש

 ?איך לומר, נו: ת

 ?כמו משטרה רגילה: ש

( גרמנית)יחידה צבאית . כי החל שוד בכפרים( מהגרמנים)אבל אז המשטרה התנתקה מהם . פושעים וכך הלאה. משטרה רגילה: ת

אז הגרמנים לקחו למשטרה פולנים . החלה שנאה והחל המאבק. עופות, יםחזיר, נוסעת לכפר ולוקחת שם בהמות, לוקחת רכב

 (.שישרת במשטרה)כי אין מי . כדי להתנגד

 .צ

 ?באופן כללי מי ניהל את העיר( ? ראש מנהל מקומי)ראש המפקדה האזורית או סטרוסטה ? מי ניהל את העיר: ש

 .ראש המפקדה האזורית: ת

 ?היה סטרוסטה: ש

 .חר כך ברחבהתחלה היה וא: ת

 .צ

 ?ואחר כך כבר לא היה: ש

 .היה ראש המפקדה האזורית. לא: ת

 .צ

 ?באו לחפש משפחות? האם הופיעו אחר כך יהודים שהסתתרו: ש

 .אבל היו כאלה שהצליחו לעבור. עד קייב. רחוק. ברחו לפרטיזנים אדומים. ניקו את הכל. לא: ת

 .צ

 .גרמנים שם, UPAפה , שם אדומים. בווהלין היה מאבק: ת

 .צ

 ?האם היו צוענים בקובל: ש

אספו אותם לקבוצה גדולה יותר . אספו אותם בכפרים והביאו לפה לגטו. בקובל לעתים רחוקות. את הצוענים גם רצחו הגרמנים: ת

 .הצוענים ברובם הסתתרו ביערות. אבל היו מעטים. כדי להוציא להורג

 .צ

 ?בגטו? איפה אספו את הצוענים: ש

 .בכפרים: ת

 ?ובקובל: ש

 .אבל הם ברחו ושב נתפסו. כדי לארגן קבוצה גדולה יותר להוצאה להורג. בגטו: ת

 .צ

 ?הצוענים היו נוודים: ש

 .כבר ברחתי מקובל 0522אני ב . נוודים: ת

 .צ



 
 
 

 ?איפה הוציאו להורג את הצוענים: ש

 .לא יודע בדיוק: ת

 .צ

 ?כי חיסול הגטו נעשה בבית הקברות( עדויות) מצאו( צרפתיה  YAHAD IN UNUMשל ארגון  )בארכיון : ש

 !?בקובל! ?בבית הקברות: ת

 .זה אחרונים מבין היהודים שנרצחו בבית הקברות: ש

 .שם יש בית התרבות איפה שהיה בית הקברות היהודי: ת

 ?יש רק בית הקברות היהודי אחד: ש

 .ילהאולי בל. משום שפה יש בית התרבות. לא יכול להיות ששם. רק אחד: ת

 .צ

 ?אולי משהו שאנו לא שאלנו? אולי אתה יכול לספר עוד משהו לגבי המלחמה בקובל: ש

 .אני לא יודע באיזה נושא: ת

 .לנושא שעליו דיברנו: ש

 ?לנושא היהודי: ת

 .אז בבקשה. אם אתה רוצה לומר עוד משהו. קובל בזמן המלחמה. על המלחמה בקובל. ואפילו באופן כללי: ש

כך בדיוק באותו התאריך כולם יצאו ולקחו . שכל המשטרה בתאריך מסוים תצא במלואה ליער...רק שהייתה פקודה של אני יודע : ת

. אמרתי את זה. ועשו מה שנקרא המשטרה הפולנית. החלו לצאת לכפרים ולשדוד אותם. והגרמנים התרגזו. את כל מה שיכלו

ולפני כן אנשים כמוני . בחודש מרץ בא הצבא האדום 0522וק בשנת ובדי. כך היה גם במחוז לביב. ובכפרים כבר החל המאבק

וכך אני הייתי בוורשה . אבל הצבא האדום בא מוקדם יותר ודרך לשכת הגיוס לקחו אותנו לצבא UPAהיו אמורים לקחת ל 

הוא  0527ב . ה בכלאאני סיפרתי שאבי הי. והיה עוד מקרה כזה. רחוק, שם, שם. ארתור-ובפוזנן ואחר כך הייתי אפילו בפורט

. תתארגן: "ב לבית ואומר"ובערב חזר הביתה לאכול ארוחת ערב ופתאום נכנס איש הקג. חזר אל כפרו מהצבא ועבד בחקלאות

הכביש עבר דרך היער . ב והם הלכו"וראה מלא אנשי קג( מהבית)הוא יצא . אבא כבר היה בידיהם ויודע מה זה." אתה עצור

. בני אדם עם פנס ביד 2פתאום מתקרבים . כל השומרים נעלמו. שכב. ת אבא פקד אליו לשכבהזה שעצר א. והחלו יריות

: הם אמרו. הוא ענה. מה שמו, התקרבו ושאלו מי הוא(. UPAסמל )הפנס מאיר ועל הכובעים שלהם היה קלשון . מחפשים משהו

אבא " ?אולי אתה תעזור לנו. רוצים להתאחד. לנואיבדנו את היחידה ש. UPAאנו לוחמי . טוב שמצאנו אותך. אנו מחפשים אותך"

מוציא את , אחד מהם מוציא את הפספורט של אבא." UPAאנו לוחמי . אל תפחד( "הם אמרו. )נבהל כי אלו שלקחו אותו נעלמו

ר וכב? 0520למה הפספורט שלי אצלכם מ "אז אבא חושב . נעצר( אז)כשהוא  0520פנקס החייל של אבא שנלקחו ממנו עוד ב 

הרי לו היה אומר שלא ? למה הוא עשה את זה". אני מסכים לעזור לכם. בסדר(: "להם)ואמר " ?מה לעשות. ב"א קג"ז. 0527

לך הביתה ולא תגיע יותר לידיים של :( "ואז אמרו. )הם קיוו שעוד ידעו משהו מאבא. אז היו רוצחים אותו מיד, מסכים

ואלו היו מתחזים . ב שכך וכך אבל אני לא ידע איפה נעלם המפקד שלכם"קגהגיע הביתה והתקשר ל. אבא ברח." הבולשביקים

 .כך הוא ניצל. UPAב מתחזים במדים של "אנשי קג, במדים

 .צ

 .UPAשנות מאסר על זה שסייע ל  69הוא נשפט ל . הנה הוא יושב בחולצה הלבנה. 09כאן יש בן אדם שהיה רק בן : ת

 .צ

 .הוא גר פה. כשחזרתי מהצבא מצאתי אותו. קולונל-ה תתאני רוצה להוסיף שקומנדנט נהי: ת

 (לגבי הפיצוצים ששומעים כל הזמן ברקע)? מה קורה: ש

 .זה ילדים: ת

 .צ

והוא אומר שסבא כבר " ?הוא גר כאן. אני צריך לראות את סבא שלך(: "כנראה לילד או לנער)אמרתי . לדירה שלו. הגעתי אליו: ת

 .מת

 .צ

 ?לדעתך הגרמנים רצחו את כל היהודים מדוע. שאלה אחרונה: ש

בכל מקום גרוע הם תמיד . אני רוצה לומר לכם כי הלאום היהודי היה לא רע. נדמה לי שפה שיחק החוש הלאומני ההיטלראי: ת

 . וגרמנים שנאו אותם. היה להם הכל בידיים. פוליטיקה ומינהל, כסף, לקחו לידיים הכל. שרדו

חייבים ? להצגה ולהרצאות בהיסטוריה לסטודנטים, במוזיאונים, מש במה שסיפרת  בארכיוניםהאם אפשר להשת. תודה רבה: ש

 .לשאול את זה

 .תודה רבה: ש       .אני נותן את הסכמתי. מותר: ת



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 533' תקציר עדות מס

 העדות המקורית  מתוך
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.  אוקראינה, מחוז ווהלין, אזור קובל, יה'צ'מתארת אירועים שקרו בעיירה זריצ, 0565אשה אוקראינית ילידת , המרואיינת

; [עם הגופות]שבויי מלחמה סובייטיים ובחורים מקומיים כיסו את הבור ; מספרת שראתה טורים של יהודים מובלים לאתר ירי
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