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HEBREW SUMMERY 

 , מתאר אירועים שהיו ליד בכוב, מחוז ווהלין, אוקראינה.1926המרואיין, גבר אוקראיני יליד 

מספר שצפה מרחוק, בשעה שהשגיח על הפרות, איך הובלו היהודים ברכבות לאתר הירי; מתאר את 
הירי שחזר על עצמו האתר אחרי הירי, את שריפת הבגדים ואת איסוף הכסף וחפצי הערך; את 

 במשך ימים רצופים ואת הירי הנפרד בילדים.

 

 הראיון המלא 

 .2007ביולי שנת  29. כוב, תושב הכפר בא1926העד יליד 

 באיזה שנה נולדת?

 .1926ב 

 איפה?

 . [...]כובכאן בבא

 איפה התגוררת בזמן המלחמה?

לחפור את החפירות. עוד לא היו כוחות הצבא הסובייטיים. אבל  תחלנוה. כשהגיעו הגרמנים, כובכאן, בבא

הייתה החפירה נגד טנקים. אז שלחו אותנו לשם,  כובבין וורבקה ובא .כבר התחלנו לחפור, גם אני הלכתי

 נגד הטנקים.הזאת אנו חפרנו את החפירה 

 אתה באופן אישי ראית את ההוצאות להורג הראשונות של יהודים?

 למעשה לא ראיתי. אני רק הייתי שם, אבל לתוך זה... פחדנו ללכת.לא, אני 

 שמעת יריות?
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 לא שמעתי? הרי היה שם חצי קילומטר.

 איך הסיעו את היהודים? ברכבת, ברכב, ברגל?

. יצאו גרמנים, צעקו ?  לא ידענורעינו פרות, עוד הייתי נער, הגיעה רכבת. למה היא הגיעה חנוברכבת. אנ

מה היה אותנו משם עם הפרות, הרחיקו אותנו עד לבית הקברות, אני לא יודע גירשו וועק". "וועק, וועק, 

לא  ? לו להוציא את היהודים, מי בדיוקיחתמטרים. הובלנו את הפרות לשם. והם כבר ה 500אולי  המרחק, 

 מקלע. הנה כך.התחילו יריות של ראינו. רק שמענו צעקות, רעש ו

 אדם? נות להסעת בניואלו היו קר

 להסעת סחורות. . לא

 נות ביחד או אחד אחרי השני?והם פתחו את כל הקר

 60אחד אחרי השני. בכל קרון היו כ רק , ביחד נותולא פתחו את כל הקר[כנראה] אני לא ראיתי, אבל 

כמה  שיכנסודי נות של פעם. דחסו אותם כוהיום פולמנים, אלו היו קריש נות לא היו כמו שואיש. הקר

 .שיותר.

 הבורות כבר נחפרו?

חוץ מזה היו כנראה שבויי  .חולמשם הרי לקחו  –אני לא ראיתי בעצמי  –כנראה היה כן, הבור כבר 

 ואולי היהודים בעצמם, ניקו אותו, ניקו כמו שצריך להיות. זהו.שהביאו לשם המלחמה, 

 כמה בורות היו?

 אחד.

 הוא היה גדול?

 מטר לאורך.  50אולי  נו איך לומר לך?

 יום לפני ההוצאה להורג?רק או  ,לפני ההוצאה להורג, הם חפרו את הבור הרבה זמן לדעתך

 .לא יודע
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 מתי ראית את הבור, ביום ההוצאה להורג או לפני זה?

אז איש לא הלך לשם. הרי כל אחד פחד שיתנו  ,. כשהחלו לנקות אותולפני כן לא. איש לא ראה אותו שם

 כדור במצח.לו 

 ל המקום לאחר ההוצאה להורג?שמרו עהאם הגרמנים 

. זאת אומרת, הרכבת עזבה וכשהיא עזבה גשתלא היו מרשים לנו ל ,לא. הרי לו הם היו שומרים –מיד  לא

 שהרי הציתו אש.ה, מטר מהמדור  20אז אנו מיד לשם. כך זה יצא. ושם אותו הבור היה אולי  –

[...] 

זה הידיים), הוציאו, הם הלכו לפה, מיד התפשטו, ואחרי כך היה: זאת אומרת, הקרון עמד פה (מראה עם 

 הביאו אותם והעמידו בשורה והמקלע ... היה יורה כך. הרכבת עמדה פה, שם שיפוע, ושם כבר היה הבור.

 הבגדים כבר בערו?וכשהגעתם למקום הזה, 

[היהודים] קרעו הם הכל בער. כספים, שטרות של שלושים,  –נו מה שהיה להם  –כן. הבגדים בערו 

הם עוד לא ראו את  . לפני הבורעוד ה העשן הזה, וכבר כשהם הלכו לשם, אז זרקו את הכל, יוה לשניים...

 לאן הם הולכים.הבינו הבור, אבל 

[...] 

ואת כל זה שרפו באש. יש פקודה, הגרמנים זרקו כספים  –בזמן שהתפשטו  הכל זרקו –שהוהיה משלמי 

לא היה להם שום דבר, רק בגדים כבר לבור שהגיעו . וכעליהם מה שפקדו? ותלעשיכלו עומדים, אז מה 

 תחתונים.

 או שיכולתם לקחת משהו?? הבגדים עוד בערו ,וכשהגעתם למקום 

 ו בנזין או משהו כזה. [...]כשום דבר. הכל בער. כנראה שפ

 וכשהגעתם למקום, הבור היה מלא?

 ראשון סיימו.ימים. ביום ראשון החלו וביום  7לא. שבוע. 
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 ומתי היית שם?

 אני הייתי ביום הראשון.

 מתחת לשמיים?גלויות או , באדמה  תסוכשהיית שם. הגופות היו מכו

רצו לשם  –נערים, אתם יודעים  –איש לא ראה. מישהו כיסה, איך כיסה... אחרי זה כבר מה שאני ראיתי 

נות. בכפר ודם דלף למטה ששם עמדו הקרלהסתכל, כבר נהיה שקט. האדמה התפצלה לשניים. מהבור ההוא 

אני  –לנשום. ולאחר מכן מישהו  אפשרלא היה  –הרי זה צעקות, רעש. כשרוח היה משם  –כולם שמעו 

 שלטים "זהירות, מוקשים" כדי שלא יגיעו גרמנים שמו מסביב הביא וכיסה בכלור. נו, ה –כבר לא יודע מי 

 לשם, לאותו הבור, ומסביב...

 ראית איך בערו הבגדים, ואת הבור ראית? האתזאת אומרת, 

כך: הוציאו מהקרון, הורידו בגדים, ואותם כולם העמידו מעל הבור, .. אני מניח לא. איך הם שכבו שם.

 אחד לא היו יורים. -אחד –. הרי איך אחרת בורכולם ואז הם כולם נפלו לירה בעם מקלע, ומישהו וישב 

בו, אבל זז שם מפחד או משהו. אז  פגעכדור בלי שמישהו נפל,  ואחר כך שמעו יריות מאקדח. כנראה

 אותו כבר שם... הלך וגמר.מישהו מהגרמנים 

 [...] היו כאלה שברחו.

 הם הוציאו להורג ביום אחד ובלילה הם שמרו את הבור?

לשכן. עם דם, הלך לנהר, יצא משם בחולצה [יהודי] אחד  כי ברחו...–. מאוחר יותר הוצבה השמירה לא מיד

אני הולך לעיר. איפה לעיר, הדרך שם  , לא[והוא אמר]לך, תברח ליער.  ביניהם היו שכנים. [אמרו לו: ]

 (לא ברור).

 היה רק בור אחד?

משום שלא היה... לו היו מכסים אחד. הם שמו גופות עד מפלס האדמה, אחד. את כולם הוציאו להורג בבור 

 (לא ברור)....לא היה  דם טוב אז ה

 היה בור אחר?שאמרת  האת ? לדיםולי
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איש לא ראה. העובדה היא שהיה בור אחר  –כן, את הילדים הסיעו ברכב. וילדים נקברו... נו אמרו ילדים 

 שם? את הילדים העמיסו לרכבים. ה קורה מי ראה מ ,למעשה ,הזה, אבלהבור מול 

 הסיעו ברכבים?שילדים ה ראית את האת

  אז.  לא היה עוד ,עכשיושקיים ,זה לא. נסעו בכביש אחר. הכביש ה
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