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, מתארת אירועים שקרו בעיירה זריצ'צ'יה, אזור קובל, מחוז ווהלין, 1929ת, אשה אוקראינית ילידת המרואיינ
אוקראינה.  מספרת שראתה טורים של יהודים מובלים לאתר ירי; שבויי מלחמה סובייטיים ובחורים מקומיים כיסו 

הכפר על ידי הגרמנים הנסוגים.את הבור [עם הגופות]; שריפת   

2007אוגוסט   2  

 

 הראיון המלא

.2007באוגוסט  2העיר קובל.  ת, תושב1929 תיליד ה העד  

 [באיזה שנה נולדת?]

]1929. [29ב   

 [איפה נולדת?]

 בזאריצ'י, שם נולדתי, שם היו הוריי.

 [זאריצ'י זה באיזה מחוז?]

 ווהלין, באזור של קובל.

המלחמה?][איפה גרת כשהחלה   

 

הגרמנים שרפו את הבית שלנו, אצלנו שם בחווה, שם היה לנו בית זמני, כמו בקתת נופש שיש עכשיו. אז גרנו בבית 
 ההוא בזאריצ'י , באזור קובל. [...]

 [ומה קרה ליהודים בזמן המלחמה?]

ציאו להורג. נו לא מיד. מה קרה! הגיעו הגרמנים ולקחו אותם לשם, הרי סיפרתי, כחצי קילומטר מהמקום ההוא. והו
 ואלינו הגרמנים באו, המלחמה החלה ביום ראשון, וביום חמישי הגרמנים כבר הגיעו!

 [האם הם שלחו אותם לשם ברגל?]

אני לא יודעת. –כן! למקום ההוא, שם כבר הבור היה מוכן. לא יודעת מי הכין אותו, אבל היה בור. מתי הם חפרו אותו   

 [הבור היה ביער?]

 לא. מקום של גבעת חול, החול שם היה טוב, צהוב, ושם חפרו את הבור. 

 [וכשהוציאו אותם להורג היה חם?]
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חם היה, הרי זה היה בקיץ. בדיוק הייתה פטרובקה, חם היה. היו כבר תפוחי אדמה צעירים, אני זוכרת, הלכנו לאסוף 
)06:33את תפוחי האדמה. (  

 [האם ראית איך אספו את היהודים?]

ם נכנסו לבתים. והוציאו לרחוב.ה  

 [וראית איך נכנסו?]

 לא. לא ראיתי. זה היה רחוק מאתנו. כשהם [היהודים] הלכו, אנחנו ראינו, היינו כבר על גבעה.

 [באותו יום הם לקחו את כולם, גם ילדים?]

יו באים. אלוהים יודע, לקחו את אלו שהיו בבית. אותם לא השאירו. נו, אמרו, שבלילה הם ה –נו, לא את כולם לקחו 
 אני לא ראיתי אותם.

 [האם ראית כשהובילו אותם בשיירה?  לדעתך, האם הם ידעו כבר לאן מובילים אותם?]

 בוודאי ידעו. ... הרי אמרו להם לא לקחת שום דבר איתם, וזהו! 

 [האם שמרו אל השיירה?]

ושוטרים עזרו.נו בוודאי. כיתרו אותם והובילו לשם. הרי הם הגיע בשביל זה.   

 [השיירה הזאת הלכה לאט או מהר?]

 השיירה הלכה בצעדים רגילים.

 [האם את האנשים שלא יכלו ללכת  הובילו בעגלות?]

פעמיים היו מצליפים בשוט ואחר כך אולי הלכו. -לא  יודעת. לא ראיתי. רחוק היה. אולי איפשהו פעם  

ורג? כשיורים?][האם שמעת את ההוצאות להורג? קולות של ההוצאות לה  

 בוודאי שומעים את הקולות. ירו במרחק, שמענו.

 [האם גרמנים אמרו לאנשים שילכו לקבור?]

אלו הלכו (צוחקת). אז תפסו בחור שהיה אצלנו שבוי מלחמה ואותו לקחו לשם ואז הוא סיפר משהו. -את מי שתפסו  

 [מי היה שבוי המלחמה הזה? מהכפר שלכם?]

 לא. ממחוז קייב. [...]

 [את זוכרת מה סיפר הבחור הזה?]

 לא את הכל. משהו זוכרת ומשהו לא זוכרת. מזמן זה היה.

 [את יכולה לספר מה את זוכרת?]

נו מה , לקחו אותו והוא קבר ושיחררו אותו חזרה וזהו. אחר כך לקחו אותו למחנה שבויי המלחמה ההוא. ראש מועצת 
לי". הוא היה טוב לב, הוא היה נכה. ראש מועצת הכפר. הכפר אחר כך לקח אותם. אמר: "אלו הם בחורים ש  

[...] 

 [האם כל היהודים הוצאו להורג שם? היו כאלה שנשלחו לגטו?]
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כולם הוצאו להורג. ואלו שרצו להשתחרר תמורת תשלום, להם הבטיחו חיים, את אלו אצלנו  –לא, כל אלו שנתפסו 
 לא הוציאו להורג. איפה הם?  אלוהים יודע.

יודעת לאן הובילו את אלו אשר רצו להשתחרר תמורת תשלום?][את   

 אני הייתי אז ילדה קטנטונת. מי יודע?!
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