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 [במה עסקו הורים שלך?]

רי אז היה כפר. לא עסקו בשום דבר אחר. בשדה.בשדה. ה  

 [בזמן המלחמה איפה גרת?]

בכפר. ברחנו לקרוצ'י (?) כשהייתה המלחמה. לפעמים חזרנו הביתה לקחת משהו,  אבל רוב הזמן לא חזרנו. זה לא 
. בינתיים לא תמיד היה. אבל כשחזרו  הגרמנים לבאחיב, אז אפשר היה לחיות איכשהו,  הפחד היה רק לגבי היהודים

 נגעו בנו, לא היכו.

 [ספרי מה קרה ליהודים?]

איך?! הם הכניסו אותם קודם לגטו, את כולם לרחוב אחד. וכבר משם לרכבות, לקרונות והעמיסו לתחנת הרכבת. איך 
חול. הסיעו, לא ראינו. ראינו  איך הריצו  לנסוע ברכבת עד המסילה ששם נרצחו היהודים הללו. שם היו בורות, לקחו 

אנשים סיפרו שחפרו שם בורות גדולים, אבל מי יודע. הגרמנים לא נתנו להתקרב. הלכנו לראות אחרי שכבר רצחו 
אותם. אני רציתי לדעת מה נעשה שם ובעלי אמר: "לא, אל תלכי. את לא צריכה להיות שם. תיפלי. לא תוכלי להסתכל 

שלושה הסתתרו, נשארו -ורות שנשמותיהם שם"   שנייםעל זה." הוא גם אמר גם ש "מהבורות הללו נשפך דם, מהב
בחיים ויצאו מהבורות הללו. והלכו לנהר להתרחץ. אנשים מהחוות  נתנו להם בגדים. ומשום מה הם בכל זאת הלכו 
לעיר. ולשם מה הם הלכו לעיר? אחרי המלחמה  יהודי אחד הכיר אותי בעיר. הוא היה כבר איש צבא, הז'יד ההוא, 

וא חזר מרוסיה, כבר הסתיימה המלחמה. והוא קורא לי. ואני חושבת: " למה איזה חייל מהקרון קורא לי?" היהודי. ה
אני אומרת: "מושקה,  איפה היית?" והוא אומר: "בזה... איפשהו".  אנשים הסתירו אותו מתחת לערמת שחת. הרי היה 

ה?! על מה היה להכות אותם כל כך קשה?!מה. זה נורא ואיום! ולמה היכו אותם כל כך קש-צריך לשבת שם זמן  

 [ספרי איזה קרונות  הביאו את היהודים? אלה היו קרונות להסעת בני אדם?]

מה פתאום להסעת בני אדם?! אלו היו קרונות משא. גרמני אחד ישב שם ועוד אחד שם, כדי שאיש לא יברח. כך על כל 
כך: "פאח.... פאח... פאח... פאח" [כנראה מתכוונת שלא ירו  ר". אלא-ר-ר-ר-גברים. ולא ירו ככה "דר 4הקרון ישבו 
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צרורות אלא יריות בודדות]. אנחנו נכנסנו לשדה שלנו, מעבר למסילה וקצת הרחק. הם לא נתנו לאיש לגשת. האנשים 
: עקפו מרחוק. אנחנו הלכנו בשדה ואפילו להסתכל היה  מפחיד. אבא אמר: "אאה! נעבוד." וכשהגיע , הסתכל ואמר  

"הו, ילדים, תשכבו.  שם לא רואים אותנו". "שיעשו מה שהם רוצים". זה היה מפחיד! ... הסיעו בקרונות תובלה. כמו 
 בהמות. מפחיד! (חוזרת על שלושת המשפטים האחרונים בזמן התרגום)

 [איפה נעצרו הקרונות הללו? בתחנת רכבת או ישר בשדה?]

 לקחו אותם בקובל. שם העמיסו אותם.

ן הסיעו? לשדה?][ולא  

הסיעו אותם לבורות, לבור הזה. הרכבת הייתה באה, הרי בדיוק משם לקחו חול, אז הייתה מסילה מוכנה. אז הסיעו 
 לשם את האנשים.

 [אז את אומרת שבקרונות האלה הביאו בהמות..? מתות?]

בלי חלונות, בלי שום דבר, היו לא. אני אומרת שהסיעו בני אדם בקרונות שקודם היו רק לבהמות. קרונות לסחורות. 
 רק פתחים קטנים כדי לראות. (מציירת באוויר עיגול בידיים). משם איש לא יברח לשום מקום.

 [הבורות הללו לשם מה נחפרו קודם?]

 שם קודם לקחו פוזוויר?

 [מה זה פוזוויר?]

 חול, מין אדמה כזאת. מיוחדת לבנייה. אז קדחו שם בורות עמוקים כאלה.

הרכבת הזאת, לאן הובילה בעבר?][מסילת   

קושירסק לקובל והלאה... מסילה טובה כזאת הייתה, יכולים לעלות מאיפה -קושירסק, ומקאמין-הובילה לקאמין
שרוצים. הגרמנים החלו להביא רכבות משוריינות. אז בלילה הלכו גברים ופירקו את המסילה, כדי שהם לא יוכלו 

וב שלא נתנו יותר להביא רכבות, אחרת היו עוד מפגיזים אותנו... לתוך היער היו להוביל עוד. ואז נשארנו בשקט.  ט
 מפגיזים מתותחים כאלה ואנשים כבר לא ידעו איפה להסתתר. 

 [כמה קרונות היו ברכבת?]

 אוי!

 [אחד, שניים או יותר?]

פה בבור. הם הובאו במשך  אלף 18או  16. אני לא יודעת. הרי אמרו ש 10, אולי 8אוי, לא! אני לא יודעת, אולי 
יומיים או שלושה. יותר קרונות היו שם. הקרון האחרון  עוד היה במעבר חצייה של המסילה והקרון הראשון כבר 

 התקרב עד הגבעה. היתה רכבת ארוכה. 

 [ואת אומרת שהיה משמר לקרונות? כמה שומרים היו ואיפה הם ישבו?]

ישבו בזוגות. אני לא יודעת לשם מה. הם ישבו איפה שהקרונות מתחברים, הגרמנים  

 [הם ישבו על החיבור שבין הקרונות עצמו?]

על החיבור. לשם מה הם ישבו שם אני לא יודעת. (עם דמעות בעיניים) כמה מפחיד היה לראות איך מובילים אותם 
 למעלה! 

ל הבור ככה בשורה ומשם יורה העמידו אתם כך על לוחות... הזקנים סיפרו שראו איך שהעמידו אותם על לוחות עץ מע
וכולם נופלים לתוך הבור. –וכולם נופלים, יורה  –אחד   
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 [ואיך הוציאו אותם מהקרונות? פתחו את הכל מיד? או אחד אחרי שני?]

לא. אחד אחרי השני פתחו. לא הלכנו להסתכל איך הם מורידים, לא ידענו. אנו יודעים שהם הורידו אותם והוליכו 
משום שכך סיפרו.  אני לא הייתי שם. מי ילך לשם? לאיש לא נתנו להתקרב. מסביב אנשים, עמדו לאותם הלוחות ,

משמר, שאף אחד מהאנשים לא יתקרב אליהם שם. –מסביב   

[סיפרו לכם כמה בורות היו?]   

ן עוד הלך בורות? שניים! שני בורות גדולים היו. אולי היו שם עוד לפני כן, אני לא יודעת. קברו אותם. בעלי הזק
לשמור שם, כי היו אנשים שחפרו, חיפשו זהב. אז בעלי הלך ועוד רוסי אחד, לא רוסי, אלא  ראש מיליציה ,כדי שאיש 
לא יחפור. לא הרשו לחפור ,משום שהעצמות החלו להתפזר. אז לא נתנו לחפור. אז אמרו ששני בורות. אני את זה לא 

 יודעת. אני שם אף פעם לא הייתי.

הלך לשמור את הבור? מיד לאחר החיסול?] [מתי בעלך  

 אחרי המלחמה. כבר קולחוזים היו אצלנו.

 [והוא שמר על הבורות?]

 הם השגיחו שלא יחפרו. כי זה לא טוב לאנשים: ראשים מתגלגלים בכביש! אז כבר הרשויות לא הרשו.

 [ומי חפר את הבורות הללו כדי להגדיל אותם?]

מלחמה הרוסים.מי עשה? שבויי המלחמה! שבויי ה  

 [היה מחנה של שבויי המלחמה?]

 לא יודעת. אומרים שבויי המלחמה...

 [בקובל?]

 בקובל לקחו את שבויי המלחמה.

 [היה מחנה?]

נו אני יודעת שאצלנו היו שבויים רוסיים. הרי הגרמנים הלכו...וכשהלכנו לעיר, אז שבויי המלחמה ביקשו: "תנו חלב". 
אפשר היה לא לתת להם משהו. השומרים הגרמנים לקחו ואיכשהו נתנו להם קצת. הרי -איואם אתה נושא משהו ,אז 

 הם רעבו, הרי הייתה המלחמה. מפחיד היה באותה המלחמה. אלוהים ישמור שהיא לא תהיה עוד.

 [...] [האם את יודעת איפה היה המחנה של שבויי המלחמה הרוסים? בקובל?]

ה. הרי אני לא ידעתי למה הגרמנים הכניסו לשם את היהודים. זה היה בעיר (מהרהרת) שמה, ליד מסילת ברזל הי
ומשום מה, אני לא יודעת, הלכתי לעיר והתקרבתי לגטו. ושם לא נתנו לי להיכנס ואמרו "את כבר הגעת לגטו". ההוא, 

ו להיכנס. הוקצו להם רוסי. אמר: "את הגעת לגטו. לכי חזרה". אז חזרתי. יותר איש לא הלך  לגטו, כי פחדו. לא נתנ
 רחובות, ושם היו להם מים, אבל הם לא היו בגטו  זמן רב. לקחו אותם לבורות ההם.

 [כמה פעמים הרכבת הביאה אנשים לכאן?]

הרכבת הגיעה פעם אחת ביום.  ביום. כמה ימים?  אני לא יודעת. כי אני אחרי זה ברחתי לקרוצ'י. שם אמרו לי: "למה 
לא יכולה לשמוע מה שקורה שם. איך שם הורגים, איך שם מסריח". כזה סירחון היה! כשהרוח הגעת?" ואני אמרתי: "

נשבה משם [מכיוון הבורות] אז אי אפשר היה לנשום. אולי הרגו  במשך חמישה או ארבעה ימים. לא הביאו כל יום. 
 לא כל יום. חיכו שהדם יירגע קצת ואז שוב מביאים, לבור אחר. אלוהים ישמור!

פעם היו מביאים ברכבת או שלפעמים היו מביאים במשאיות?] [כל  
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 כשהביאו ברכבים, אז לא ראינו.

 [כשהרכבת הייתה מגיעה, איך הורידו אנשים? האם הרכבת הייתה מתקרבת?]

אני לא ראיתי את זה. הסתתרנו. הלכנו מפה. איש לא רצה לראות. בכל זאת זה בן אדם, לא משנה איזה, אבל בן אדם. 
וא רוסי או איזה שיהיה. הרי אלו בני אדם, חיים! הם הורידו אותם מהר. משום שהרכבת לא עמדה זמן רב. אולי או שה

 שעתיים אולי שלוש. ואז נסעה.

 [לאן הרכבת הייתה נוסעת? חזרה לקובל?]

ו להרוג אתם חושבים שאני יודעת?! נדמה לי שחזרה לקובל, אבל אולי נסעה הלאה לאן שהוא? מי יודע. הרי כשהחל
שנה.   60אותם, אנחנו הלכנו לקרוצ'י. אי אפשר היה לראות. כבר עברו יותר מ   

 [איפה אספו את היהודים בקובל? בתחנת הרכבת?]

 כנראה בתחנת הרכבת . הרי היו חייבים להכניס אותם לרכבת. אז רק בתחנת הרכבת אפשר היה לעלות.

האנשים?][כשהגעת אל הגטו בקובל, יכולת לדבר עם אותם   

לא. איפה לדבר!  הלוואי והיו נותנים לי ללכת עד הבית. אני לא יודעת איך נשארתי בחיים. יצאתי מבית מרקחת 
הוא הורג. ואני רצתי, כי בעלי היה  –ורציתי ללכת הביתה, ונסע ראש הגסטפו. והוא כך: מי שחוצה את הרחוב לפניו 

וא כזה: "האלט!". ואני עמדתי. והוא נסע  ולא הרג אותי. אני לא חלש, אני לקחתי תרופות ורציתי ללכת הביתה. וה
 יודעת, אני עמדתי והייתי בטוחה שאקבל כדור. אבל הוא רק גידף אותי  ונסע. כמעט ודרס.
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