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קינזוו^ינזו!

עמדהשבואחדרגעהיה

גר־נוערבנישלחבורה

מנים

$TS1$גרמנים$TS1$

$DN2$גרמנים$DN2$זה,לצדזהויהודים

היהודיהקברותבבית

שבגר־נוישטאטבבאר

מניה.

$TS1$.שבגרמניה$TS1$

$DN2$.שבגרמניה$DN2$ילדשלובמצבהבזהזההביטוהם

מלח־פרצהבטרםעורשנפטרגילם,בן

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$היהשלוהמצבה׳׳לידהשנייה.העולם

המשפ־ידיעלנקנהשכנראהריק,שטח

חה״,

$TS1$,המשפחה״$TS1$

$DN2$,המשפחה״$DN2$הב־״ופתאוםבוקס,אנדריאסאומר

נתי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$משפחה,ובניהוריםהיוהזהשלנער

אחדשיוםוחשבוקברחלקתלעצמםשקנו

אזאבלשלהם.הילדלידלהיקבריזכו

ואףמהעיירהגורשווהםהמלחמהפרצה

בחיים״.נותרלאהנראהככלמהםאחד

האחרון.בסוכותהתרחשהזההאירוע

כיתהתלמידי22
י׳

החקלאיהספרמבית

נוערחילופיבמסגרתטסוישראלמקווה

גילם,בניבנעריםפגשוהםשםלגרמניה.

וערכובבתיהםהתארחויהודים,שאינם

היהודי׳.הקברותבית׳פרויקטאתיחד

עדפעילהיההגיעושאליוהקברותבית

שנותרוהיהודים50גורשואז1940שנת

ומ־מהרסהמקוםסבלמאזלמחנות.בעיר

וונדליזם

$TS1$ומוונדליזם$TS1$

$DN2$ומוונדליזם$DN2$,ומגודר.נעולמוזנח,ונותררב

שמ־ישראל,במקווהמורהרויד,אבשלום

רכז

$TS1$שמרכז$TS1$

$DN2$שמרכז$DN2$מודהרבות,שניםמזההפרויקטאת

מכלואחרשוגההיההזובחוויהשמשהו

נוערביןהמפגשים״יוזמתאחרת.משלחת

מתוךשנה25כברקיימתלגרמנייהודי

העברמאורעותאתלזכורלהכיר,הרצון

אומר,הואעצמם״,עליחזרושלאולוודא

בזהזהשזוריםוהגרמניהיהודי״העם

הר־השורשים.אתלהפרידיכוליםולא

עיון

$TS1$הרעיון$TS1$

$DN2$הרעיון$DN2$לקחתהיההנברגרגונטרהמורהשל

ולייצרוחדש,אחרלמקוםהזההקשראת

ביתושיפוץמיפוישלמשותףפרויקט

הנאציםידיעלשנהרסהיהודיהקברות

השנייה״.העולםבמלחמת

שהילדיםלכיףשמעברהייתה"המחשבה

משותףפרויקטלייצרחשוביחדעושים

"חב־הנברגר,מסבירמוסף׳׳,ערךלושיש

רנו

$TS1$חברנו"$TS1$

$DN2$חברנו"$DN2$אתרים,בשימורשעוסקלארכיאולוג

נגעלאאחדאףהזההקברותשבביתוהבנו

בשנתשהוקםקברותביתזהו1940מאז

בוישהיהודית.הקהילהאתושימש1880

הואמהםאחרשכליהודים,שלקברים

הנוערשבניהיההרעיוןעצמו.בפניסיפור

גרמני,ואחדישראליאחדלזוגות,יתחלקו

לדלותוינסוהיהודיתהמסורתאתילמדו

במטרהבו,הקבוריםהאנשיםעלפרטים

בי־שנותרומשפחהקרוביולאתרלנסות

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בעולם״.אחרמקוםבכלאו

החבצלותשלנימה

אחרישלבגרמניהנולד52בןגונטר,

שמעהמלחמהסיפוריאתהמלחמה.

ושניחייל,היה״אביהוריו.מפיבעיקר

הרוסי.בצבאכחייליםנהרגושלוהדודים

הוא1947בשנתמהמלחמהחזרכשאבא

הואהרבההתחתנו.והםאמאאתהכיר

לספרנהגהאמאשראה.ממהסיפרלא

למדוושהםיהודיתקהילההייתהשבעיר

ונה־הספרבביתיחדהקהילהילדיעם

גו

$TS1$ונהגו$TS1$

$DN2$ונהגו$DN2$עלהשהיטלרלפניאבלאיתם,לשחק

הציבוריהספרמביתהופרדוהםלשלטון

אחר.באזורשהיההיהודי,הספרלבית

כל1942באפרילאחדבבוקרלדבריה,

מהבתים,הוצאובעירשנותרוהיהודים

אףלפולין.ומשםרכבתלתחנתנלקחו

אמאחזר.לאהללוהאנשים50מכלאחד

כשסיפרהותמידהיטב,הזההיוםאתזכרה

התנצלות,שלנימהבקולההייתהזהעל

לעשות?׳״.יכולנו׳מהשל

אשם?רגשות

חוסרשלמצבהיהזהשכן.מניח״אני

אםהרבה,לעשותיכוללאשאתהאונים,

השכניםאתרואהאתהלמנוע.כריבכלל,

נל־בחוץ,איתםששיחקתאלהאתשלך,

קחים,

$TS1$,נלקחים$TS1$

$DN2$,נלקחים$DN2$רע״.שזהיודעואתה

לנושאשהתייחסואיךביןהבדליש

הטיפוללביןילדבשהייתהספרבבית

היום?בנושא

דיברולאהספרבביתבזמני,״בוודאי.

שלנוהמוריםרובהנושא.עללימדוולא

בצבאחייליםשהיוצעיריםאנשיםהיו

התקופהעללדבראהבוולאהגרמני

אניהעניין.עלדיברומעטיםרקההיא.

איךידעולאעדייןשלישבתקופהחושב

ואוליאשמהשלשלבהיהזהלהתמודד.

הת־היוםאחרת,זההיוםאונים.הוסרשל

כנים

$TS1$התכנים$TS1$

$DN2$התכנים$DN2$הלימוד.חומרבתוךנלמדיםהאלה

מתע־היוםשלהדורהמון.זהעלמדברים

ניין,

$TS1$,מתעניין$TS1$

$DN2$,מתעניין$DN2$,ומנסההאמתאתלדעתרוצהמעורב

בביתרקלאזהההיא.המציאותאתלהבין

בביתאצלנושלנו.מהחייםחלקזההספר,

אתאפרילבחורששנהמדיעורכיםהספר

שבובמקוםהעיר,במרכזהשואהיוםטקס

שהתגרהקרבנותלזכרהאנדרטהנמצאת

שם״היוליאור:

שונים.בגדליםמצבות

מהכיתוביםחלק

וחלקבגרמניתהיו

מעטלאבעברית.

שבורות,היומצבות

לאכברובחלקן

אתלזהותהיהניתן

אותםלימדנוהשמות.

הסמליםפשראת

שעלהיהודיים

המצבות״

היהודי"הטם

שזוריםוהגרמני

יכוליםולאבזהזה

אתלהפריד

מימיןהשורשים".

עמית,לשמאל:

וישנביץ,לואיס

צוקרמן,ליאורליבר,

ויובלבוקסאנדריאס

יוליןלמעלה:חן.

במקווהאקהרדט

ישראל
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רנו

$TS1$התרנו$TS1$
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ריכזושבובמקוםנבנתההיאבעיר.ררו

הטרנספר״.לפניהילדיםכלאת

תורמיםבאמתהנוערבניחילו

ויוצריםההיסטוריהשללהבנהבעיניך

הטיולים?גבלטיולשזהאוקירבה,

בש־ובאיםצעיריםשהחבריה"למרות

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$אתויודעיםמכיריםהםכיף,לעשות

לעםשישהמשקעיםואתההיסטוריה

מנקודתאחדכלכאחד,והגרמניהיהודי

ושומעהאנשיםאתמכירכשאתהמבטו.

נוערבניפוגשכשאתההסיפורים,את

זהדבר,אותוכולנושבעצםורואהבגילך

ההיסטוריהלנצח.איתרשנשארמשהו

מופשט,מאודמשהוהיאכולנובשביל

האנושיבמוחאותולהביןשקשהמשהו

דוריהודי,נוערפוגשוכשאתההפשוט.

שאלהלדמייןויכולרביעי,אושלישי

בשכונה,שלךהחבריםלהיותיכוליםהיו

משהו״.עושהזהלהיעלם,אחדוברגע

אביבבתלצבי׳׳תפארתהכנסתבבית

לפ־וביקשלרבנרגשבלבגונטרניגש

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$היהשלנו״בעירהקודש.היכלאת

שארוןשמעתיקודש.ארוןובוכנסתבית

ביתשלמדויקהעתקהואהזההקודש

לאזהאתוכשראיתיאצלנו,הכנסת

זההקודשארוןאדיש.להישאריכולתי

ספריובתוכואצלנו,שהיהלמהבדיוק

מאודזהשלנו.מהעיירהשהובאוקודש

הצ־משניהנוערבניואתאותנוריגש

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$.כמובן״

iD'zyiw rPYnwn

וישנביץועמיתחןיובלצוקרמן,ליאור

ציפייהעםלגרמניהלמשלחתהצטרפו

"וגםשונה,מתרבותנוערבנילהכיר

העינייםדרךההיסטוריהאתלהביןרצינו

שםשנרים״ידענוליאור.אומרתשלהם״,

קברותביתשיפוץשלמשותףפרויקט

ידע־לאמזה.התרגשנוומאוד־הורי,

נו

$TS1$ידענו$TS1$

$DN2$ידענו$DN2$שניעבורמשמעותייהיהזהכמהעד

מוסיפה:ועמיתיובל,אומרתהצדדים״,

ומההעיראתלמדנוהראשונים״בימים

הנו־בניעםנפגשנושם.עברושהיהודים

ער,

$TS1$,הנוער$TS1$

$DN2$,הנוער$DN2$בביתביקרנושלהם,בבתיםהתארחנו

החייםאתחווינולומדים,הםשבוהספר

עצמו.לפרויקטהגענוכךואחרחייםשהם

לעבוד״.והתחלנולזוגותחולקנו

בגרל־מישונים.מצבותשם״היוליאור:

בעב־וחלקבגרמניתהיומהכיתוביםחלק

רית.

$TS1$.בעברית$TS1$

$DN2$.בעברית$DN2$ובחלקןשבורות,היומצבותמעטלא

לי־השמות.אתלזהותהיהניתןלאכבר

מדנו

$TS1$לימדנו$TS1$

$DN2$לימדנו$DN2$הסמליםעלהגרמניםהנוערבניאת

גםשםמצאנוהמצבות.שעלהיהודיים

אותן,לתקןניסיוןוהיהשנהרסו,מצבות

לאשלנו"הדודיולין:

הואבאשמה,נושא

סימניאתיזתרנושא

חוסרואתהשאלה

זהאיךשלההבנה

הקברותביתקרה.

אתלנוהמחיש

שםשחיוהעובדה

שנעלמואנשים,פעם

יוכלשאישמבלי

אותם"לפקוד

זה"היוםגונטר:

התכניםהיוםאחרת,

נלמדיםהאלה

הלימוד.חומרבתוך

זהעלמדברים

היוםשלהדורהמון.

רוצהמעורב,מתעניין,

האמתאתלדעת

אתלהביןומנסה

זהההיא.המציאות

שלם"מהחייםחלק

ואתהסימניםאתידעושלאמאחראבל

השני".עלאהדהפוךאותםשמוהשפה,

ולואיפבוקסאנדר־אסאקהרדט,יולין

הנוערבנ־ח־לופ־לפרויקטהגיעול־בר

ועםהיהודית,בהיסטוריהענייןמתוך

הישראלים.אתלהכיררצון

שהחברהלפנייהודיםפגשנו״לא

׳׳אנ־יולין,אומראלינו״,הגיעוממקווה

חנו

$TS1$׳׳אנחנו$TS1$

$DN2$׳׳אנחנו$DN2$היהודים,ועלהשואהעללומדים

בפרטיםמדובררובנומבחינתאבל

המפגשושמות.פניםללאבהיסטוריה

׳יהודי׳המושגאתהפךהיהודיהנוערעם

וב׳ידבישראלהביקוראמיתי.למשהו

עםלסיפורהשואהסיפוראתהפרושם׳

הפרויקטעםמעגלאצליסגרזהפנים.

התחושהאתלךשנותןהקברות,בבית

לחיותשרצואנשיםהיושלנושבעיר

כולם".כמובדיוק

קרה?זהאיךלהביןמצליחיםאתם

יכלוהגרמניםאיךברור"לאאנרר־אס:

להביןמאודקשהרעים.כאלהלהיות

אנשיםהרגוהםלמהזה,אתעשוהםלמה

סיבה״.בלי

זה?עלאתכםדיברובבית

בסי־מתעניינתשלי״המשפחהלואיס:

פור

$TS1$בסיפור$TS1$

$DN2$בסיפור$DN2$גרמניה.שלובהיסטוריההיהודי

בבית.מעטלאעליושדיברנומשהוזה

מה־חלקשאהיהחשובה־השל־להורים

משלחת

$TS1$מהמשלחת$TS1$

$DN2$מהמשלחת$DN2$.שלנולעירהגיעכשנהלפניהזו

שלו.הסיפוראתשסיפרשואה,ניצול

שאלנועניין.מתוראותולפגושהלכנו

עלרבהבסבלנותהסבירוהואשאלות

לה־לכולנוגרםזהעליו.שעברהסבל

רגיש

$TS1$להרגיש$TS1$

$DN2$להרגיש$DN2$נוח".לא

באשמה,נושאלאשלנו״הדוריולין:

ואתהשאלהסימניאתיותרנושאהוא

יצאהאירקרה.זהאיךשלההבנהחוסר

כךכלאלימה,כךכלהיסטוריהמכאן

הקברותביתמובנת.לאובעיקרמורכבת

אתהזה,הנטושהדבראתלנוהמחיש

שנעלמואנשים,פעםשםשחיוהעובדה

אותם״,לפקודיוכלשאישמבלי

nn NYnההבדלים

הג־הצעיריםעמדוהמפגשיםכמהלך

רמנ־ם

$TS1$הגרמנם$TS1$

$DN2$הגרמנם$DN2$ב־נ־הם.ההבדליםעלוהיהודים

אנד־מאבחןתוססים״,מאוד״הישראלים

ריאס,

$TS1$,אנדריאס$TS1$

$DN2$,אנדריאס$DN2$ובהתלהבות.בצעקותמדברים"הם

־־־תההדרךוכללירושליםהיוםנסענו

קורה.לאשאצלנומשהוועליזות,שירה

באוטובוסשעותלנסועיכוליםאנחנו

בענייניו.עסוקאחדכשכלבדממה,־הד

יפה״.ומאודשמחמאודמשהובז־יש

נראההמוריםעםביחסים׳׳גםיולין:

המוריםעםפתוחיםיותרשישראלים

שאצלנומהדיסטנס,פחות־ששלהם,

קיים״.מאוד

מת־לאאנחנוכבוד.־ש״אבלליאור:

הצפים

$TS1$מתהצפים$TS1$

$DN2$מתהצפים$DN2$.שקטיםיותרפשוטהםלמורים

ומ־כשיושביםאבלמאיתנו,ומופנמים

דברים,

$TS1$,ומדברים$TS1$

$DN2$,ומדברים$DN2$בנ־הםנוערשבנימביניםכולנו

נוער

$TS1$בננוער$TS1$

$DN2$בננוער$DN2$כולםבעולם.הםאיפהמשנהולא

רו־כולםלהצליח,רוציםכולםאוהב־ם,

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$עובריםוכולםבעולםשלוםשיהיה

באותויותראופחותההתבגרותגילאת

א־פ-

התחוורושםבבוכנוואלד,יחד״היינו

טניהאומרתהנוער",בניביןהדמיוןלי

הקברשלהמלווההמורהפרסיר,מאייר

ולאבאהוריתלאמאשנולדה״כמיצה.

התחושהמתוךשונה.הרגשתיגרמני,

להת־התחלתיכולם,כמולאשאניהזו,

עניין

$TS1$להתעניין$TS1$

$DN2$להתעניין$DN2$קרתההיאאירלשואה,הקשורבכל

להגיע.יכולהלשונהשנאהלאןועד

הזהשבמקוםהבנתיבבוכנוואלדכשהיינו

אנושי.לאמשהורע,מאודמשהוקרה

גרמנים,לצריהודיםנוערבנישם,היינו

לזהזהנקשרו־חד,ימיםכמהכברשבילו

הייתההחזקההתחושהאחת.כמקשהוהיו

אנ־עםדרך,מישהועםהולךאתהשהנה,

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$יכולהכולאחדוברגעאוהב,שאתה

בגללרקלהיעלם,יכוליםוהםלקרוס

שלהעינייםאתכשראיתישלהם.השוני

עםאחדכלהצדדים,משניהנוערבני

והציףבינגעזהשלו,התובנהועםהכאב

ושרבגיטרהניגןהישראליהנועראותי.

היוהםהצטרף.הגרמניוהנוערשירים,

הרגעהיהזהמשותף.גורלעםזהלצרזה

אותישמילאהחברותלראותיכולתישבו

העתיד״.לגביטובהבתחושה

קשר¥לתשמרו

באדבעיירההמשותףהפרויקטאחרי

הגרמ־הנוערבני22הגיעונוישטאט,

נים

$TS1$הגרמנים$TS1$

$DN2$הגרמנים$DN2$כאן,ישראל.במקווהגומליןלביקור

הת־בבתיהתארחוהםשבועיים,במשך

למידים,

$TS1$,התלמידים$TS1$

$DN2$,התלמידים$DN2$משותפת,בפעילותיחדעסקו

ברפת,עבדומקווה,שלבשרותעדרו

ולצפון,המלחליםלירושלים,נסעו

משותף.שבתקבלתטקסוקיימו

מלוויםהפרידהלפניהאחרוניםהימים

עלשנשמור״ברורשאלה.ובסימניבעצב

״ניסעמוסיפה,ויובלליאור,אומרתקשר״,

לצבא".שנתגייסלפניאותםלבקר

מאמיניםואנרריאסיוליןלואיס,גם

ביש־הבאושהביקוריימשךשהקשר

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$וגםהבניםשגם״העובדהרחוק.לא

משהוזהלצבאלהתגייסעומדיםהבנות

יולין.אומראצלנו״,קייםשלא

שה־השמותרשימתאתשולףהנברגר

צליחו

$TS1$שהצליחו$TS1$

$DN2$שהצליחו$DN2$הקברותמביתלחלץהתלמידים

הצליחולאהםהתפוצותבביתהיהודי.

שנ־אבלמשפחה,קרובשלשםאףלאתר

הצדדים

$TS1$שנהצדדים$TS1$

$DN2$שנהצדדים$DN2$עוראחדשיוםלהאמיןרוצים

״כךמשפחה.כקרובויאותרמ־שהו■צוץ

הגרמנים,המוריםאומריםאחרת״,או

נטוש".יהיהלאכברהזההקירות״בית
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