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 הדור זו אין זועמים. הנדצחים מישבחות בני
 התייעץ רא איש אומדים. הם ,להנציח□ הראויה
בזילזול אליהם התייחסו עצמו ובטקס איחס.

י י <(#^ו י י י י* ו י י י גהוזוהי
י י י י י

 ומ־ נמרץ כהרגלו, להט, למה **ץ
 שריר, אברהם חדוות־חיים. לא ^
 נתל־אביב, בארץ, שוהה מפתיע, באופן

מס גדולים, במיספריים אוחז ואפילו
לג עיריית־מינכן לראש באבירות ייע
 חנוכה שבלעדיו הנצחי, הסרט את זור

 אחר־כך אמיתית. כחנוכה נחשבת אינה
 שר־ה־ בזה: זה והתחככו ואכלו שתו

 ראש־ תל־אביב, וראש־עיריית תיירות
 האולימפי הוועד ויו״ר מינכן עיריית

אכסניות״הנו־ אגודת נשיא הישראלי,

 תרמה דולן אלף 2,350 האגף.
 של חד־פעמית במחווה עיריית־מינכן,

 הספורטאים 11 של לזיכרם נדיבות,
 15 לפני בדיוק ההיא, בעיר שנרצחו

 את קיבלה תל־אביב עיריית שנים.
כשימחה. התרומה

חפד׳ 0
 הטקס לפני שבועות לושה1

הז־ בדואר רומנו אילנה קיבלה

ריק. הושאר בתעודת־הפטירה המוות׳
 דוח את לפנינו שיפתחו ״ביקשנו

הר את שלהם,'שחקרה ועדת־החקירה
מסרבים. הם צח.

 בתחילה פיצויים. מבקשים ״אנחנו
 הם לא ולכן אשמים, אינם שהם אמרו

ש אמרו אחר־כך לפצותנו. שצריכים
 וממילא חוק־ההתיישנות, הרצח על חל
פיצויים. נקבל לא

 הם טוב רצון של מחווה ״בתור
 אחד של לימודיו את לממן לנו הבטיחו
אינ שסירבנו. מובן בגרמניה. מילדינו

ממש של מידיה לחם־חסד אוכלים נו
גרמניה!״ לת

 1972 ראש־השנה לפני יומיים
הישרא הספורטאים 11 במינכן נרצחו
לא הגיעו ארונותיהם עם ביחד ליים.

 הגרמני. האדום הצלב של תרומות רץ
 דולארים. אלפי כמה קיבלה רומנו

 מארקים אלף 11 קיבלה אחר־כך
 הביטוח סכום זהו גרמניה. ממשלת
 כל את הגרמנית הממשלה שביטחה

באולימפיאדה. שהשתתפו הספורטאים
 אף הם דבר. קיבלתי לא זה ״מלבד

הנר ואת הרצח את להנציח טרחו לא
 לטקס־ נסעתי הרצח אחרי שנה צחים.

הס גרו שבו הבניין במינכן. הזיכרון
 בפתחו לבית־מגורים. הפך פורטאים

הס נרצחו כאן כי המכריז קטן, שלט
 אתר־הג־ לא גל־עד, לא וזהו. פורטאים.

לשמו. ראוי צחה
 החליטו שנים, 15 אחרי ״ופיתאום,

 בצורה ודווקא הנרצחים, את להנציח
כבר ואם עכשיו? דווקא נזכרו למה כזו.

 לעניי־ המדינה ומזכיר בישראל ער
בוואריה. במחוז ני־פנים

 החדש האגף את השבוע חנכו כך
 ב־ בני־דן שברחוב באכסניית־הנוער

מינ בית הנקרא מפואר, אגף תל־אביב.
 י״א ״לזכר יותר: קטנות והאותיות כן,

קו ארבע מינכן." אולימפיאדת חללי
 שלושה איש, 300ל־ אודיטוריון מות,

 בכל מגורים, חדרי 30 כינוס, אולמות
מיטות. ארבע חדר

של מחירו זהו רולר, אלף 2,750

טקם־החנוכה* בגמר רומנו אלמנה
ק״מים...״ לא כאילן 1.אנחנ

 רומנו, יוסף של אלמנתו חגיגית. מנה
 בנות. לשלוש אם היא מרים־מישקלות,

 נרצח, כשאביה 7 בת היתה הגדולה
 אחרי שנה חודשים. חמישה בת הקטנה
 בתל־ להתגורר אילנה עברה הרצח
לאחר. נישאה לא מעולם אביב.

 משא- מנהלים אנחנו המאורע ״מאז
 רר אומרת ממשלת־גרמניה,״ עם ומתן
 הבדיקה תוצאות את ״ביקשנו מנו.

 את לחשוף מסרבים הם שלאחר־המוות.
,סיבת הסעיף הזו. הבדיקה תוצאות

? ובית מי? □יח ה מ
 מינכן". ■בית מוזר. נשמע זה שניה, במחשבה

 הי״א״ן ״בית או מינכן"! חללי ■בית לא מדוע
 עצמם! הנרצחים את ולא אתר־הרצח, את מנציחים ממתי
 ■לפי בקירבת״מקום: המתגורר שבא, שלמה הסופר השבוע אמר

 לקורבנות־השואה אתר״הנצחה לקרוא היה אפשר ההיגיון אותו
 אדולף ערך שבו המקום שם על מינכן', של .בית-המוות בשם

." מינכן של ,בית־המרזח שלו: הראשון הפוטש את היטלר

כזו? בצורה למה להנציח, החליטו
 מיס- עסק היא אכסניית־נוער ״הרי

 אילו להנצחה. ראויה דרך אינה זו חרי.
 להקים מציעים היינו אותנו, שאלו

 כספים לתרום בית־ספר, מועדון־נוער,
החינוך. למען

ש אותנו. שאל לא אחד אף ״אולם
 שלושה ורק האגף, נבנה שנים לוש

 לנו נודע החנוכה טקס לפני שבועות
להת שצריך חשב לא איש קיומו. על

 הבניין והרי לדעתנו. לשאול בנו, חשב
בני־מישפחותינו!״ את להנציח אמור

 על לאס
הבימה

 זוגות וארבעה אלמנות בע סעץ
 אחריו הותיר שכולים הורים של

אחיהם הנרצחים, ילדי עם ביחד הרצח.
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ת שור, סיכל ם11 * ב ת של ה ה  ק
ר, ח ש תי ה ק ח כל, של ברה שו  ורחל סי

ה חסרו, ת ל ב חסרו. אילרה ש

אב 35ל־ המיספר הגיע ואחיותיהם,
לים.

 את כואבים הם אחרי־כן שנים 15
 ״כל אתמול. קרה כאילו האובדן כאב

 להנצחת מוקדשים חיי, כל מירצי,
 ימשיכו מקווה, אני מותי, ואחרי האסון.
 אומרת אני,״ שהתחלתי במה בנותיי
רומנו.

 טיק־ בכל משתתפת אני שנה ״מדי
 בווינגייט, בארץ. הנערכים סי־הזכרון

 אני תמיד ובבתי־ספר. בבית־הקברות
כבוד. של ביחס וזוכה לטקסים מגיעה

ההנ באתר בתל־אביב, כאן, ״דווקא
 איש גרמני, בכסף שהוקם היחידי צחה
ה השורות שלוש אלינו. התייחס לא

המוזמ למען נשמרו באולם ראשונות
כמה ישבו הבימה על הגרמניים. נים

לש אף טרחה ״הקרן נכתב: תל־אביב,
 בהחלטות המישפחות נציגי את תף

בבניין.״ הקשורות
 תל־אביב קרן מנכ״ל בן־יהודה, חנן

 ״עיריית־ האגף: את שבנתה לפיתוח,
 לעיר תרומה לתרום החליטה מינכן

 בין הקשר את לחזק כדי תל־אביב,
 לא לגרמניים. הישראליים בני־הנוער

 להנצחת התרומה בין קשר כל היה
חללי־מינכן.

במ אכסניית־נוער. לבנות ״הוחלט
 העיריות שתי בין המשא־ומתן הלך

 מכד גריפל, ויגאל להט שלמה ביקשו
 חללי־ את ינציח הבניין כי לא־מקומו,

ל נענה מינכן ראש־עיריית מינכן.
בקשה.

ובניית המשא־ומתן זמן כל ״במשך

בוואריה של ומזכיר־המדינה להט שריר,
ריק נשאר המוות־ .סיבת הסעיף

ס

 במילות־ שהשיבו ישראליים, מוזמנים
 כאילו ואנחנו לגרמנים. נרגשות תודה

 על ייצוג לנו היה לא קיימים. לא
הטקס. בעת לא גם הבימה,

 כדי קישוט, לשמש כדי ״הוזמנו
הישרא לפני להציג לגרמנים לעזור

 שמבחינתנו אלא אחרת. גרמניה לים
 מדינה אותה' היא אחרת. אינה גרמניה

שנים.״ 15 לפני שהכרנו ואכזרית קשה
 את ,לחזק

הקשי״״״"
 את רומנו מכנה סך גרמני,״ ^

\ ן  במות אשם ״הגרמני הגרמנים. 1 ן
 דולר. מיליון שני תרם הגרמני בעלי.

 עכשיו בעלי. של דמו את תרמתי אני
 אבל פשעיו, על לכפר רוצה הגרמני

 פשעיו דבר. תשנה לא הזו האכסניה
 אתמול.״ התרחשו כאילו והם קיימים,

 יהודה היה בטקס אורחי־הכבוד בין
 אגודת נשיא ירושלמי, עורך־דיו גולן,

ה ״אומנם בישראל. אכסניות־הנוער
 מפעילים ואנחנו לנו, שייכת אכסניה

לת קשר כל לנו היה לא אולם אותה,
אומר. הוא רומה,״

ה הוועד יו״ר היום אופק, יצחק
 יו״ר 1972ב־ שהיה בישראל, אולימפי

בהנ וחבר ההתאחדות־לספורט הנהלת
 לאולימפיאדת מישלחת־ישראל הלת

 וכך לברך, כדי לטקס ״הוזמנתי מינכן:
 על שמח שאני הדגשתי ואף עשיתי.

 זה אין מבחינתי חדש. אתר־הנצחה כל
 ב־ קטן אתר או אכסניה זו אם משנה

 ה־ עם לקשר באשר כלשהו. בית־ספר
 לכך, אחראי הייתי אני לא מישפחות,

 תל־אביב.״ עיריית אלא
קרן מטעם לעיתונות בהודעה

 יו״ר אופק, יצחק עם בקשר היינו האגף
 המקשר את בו ראינו האולימפי. הוועד
 שהזמין הוא המישפחות. לבין בינינו
וא בטקס, נאם, גם והוא לטקס, אותם
בש שנואם שלהן, נציג בו ראינו נחנו
מן.

 מבני־ה־ חלק הלוט הסרת ״בעת
 הרוחק בשל מאחור, נשארו מישפחות

 לא לנו שנפגעו. להיות ויכול הרב,
מ יתרה אותם. להעליב כוונה היתה
 חדר־ להקיס מתכוונים אף אנחנו זאת,

 מי שכל כדי באכסניה, מיוחד זיכרון
להתוודע יוכל לאכסניה שיגיע
₪ ליבוביץ שרה י'לאסוז

עם
אחד

ש אברהם אסר בנאומו
 העם של ״ההיסטוריה ריר:

 בקורבנות, שזורה היהודי
 אנחנו במצבי־מצוקה אבל

דא אחד, לעם מתאחדים
 אולי אחד." עצב אחת, גה

פר זוהי אבל ידע, לא שריר
 נאצית: סיסמה על פראזה

 מנהיג אחד, רייך אחד, ■עם
אחד."

נדה הגרמניים האורחים
 המוזמנים מיקצת גם בך מו.

הישראליים.




