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 לודגה בלצה רוטיע תא תאשונ 2008 תנש זאמש ,102-ה תב 1קוב האיתורוד לש התכימתל תודוה

 ינמרגה דוגיאה לש שארה תבשוי תשמשמו הינמרג לש תילארדפה הקילבופרה לש דובכה רדסמ לש

 יתאצמ ,הייפכב רוקיעו ירטאיכיספה ףגאה תא תיצאנה הפוקתב הדרש רשא ,םירטאיכיספ םילפוטמל

 וז השקב תרגסמב םכילא תונפל ,הכ דע החלצה ירסחו םיכורא םיצמאמ רחאל ,םישדוחמ תוחוכ

 םילפוטמה ייערלו יל םרגנש לוועה תריקחל הנורחאה תונמדזהה יהוז ייניע תואר יפל .ןורחא דעצכ

 תנידמב תויולבגומ םע םישנאל תודסומבו הדנומרקואו גרובנדנרביונ םירעב תוירטאיכיספה תוקלחמב

 .םויה דע עדונ אל םלרוגו וקתשוה םהיתולוק .ןרמופרופ-גרובנלקמ זוחמה

 "הדנומרקוא לש םוניהיגה" היזיוולטה תבתכב וגצוהש םישנאה לש םלרוג תריקחב תקסוע יתשקב

 תוקלחמב המרגנש םדאה תויוכזב העיגפה רקחבו ,1993 תנשמ )Ernst Klee( הלק טסנרא תאמ

 םג תכשמנו ,1997 תנשב ןהב יתוהש תפוקתב תוחפל ,הדנומרקואו גרובנדנרביונב תוירטאיכיספה

 םישנא םתוא םאה ,רבעבכ םויה ,הררבוה םרט הלאשה .ןהב םיקסעומ ןיידעש םידבועה ידי לע םויכ

 .םהיתוכלשהו םילופיטה לשב וא םש ורבעש תוללעתההמ האצותכ ותמ

 לש ותלהנהב גרובנדנרביונב היפרתוכיספו הירטאיכיספל האפרמב יתרבעש תוללעתההמ האצותכ

 היפרתוכיספו הירטאיכיספל האפרמב ןכו ,)Rainer Gold( דלוג רנייר ר"ד ,ונמזב הב ריכבה אפורה

 לגוסמ יתייה אל ,)Wolfgang Kliewe( הבילק גנגפלוו רטאיכיספה לש ותלהנהב הדנומרקואב

 תועיגפה תרמוחו םימי ןתואב ןיטק ןיידע יתייהש םושמ ,םייטפשמ םיכילהב חותפל תע התואב

 יתוהש ךלהמב ,דועו תאז .הלאכ םיעצמאב טוקנל תלוכיה תא ינממ ולטנ יתרבעש תוינפוגהו תוישפנה

 יתלוכי-יא תא דעתמ םגש המ ,הכומנ תילכש תלוכי לעבכ יתגרוד הקלחמהמ ירורחש רחאל דוחייבו
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 ,תיתמצוע תכרעמ לומ לא םינוא ירסח ובצינ ילש םיסופורטופאה .ץוח יפלכ םייטפשמ םיכילהב חותפל

 .הדנומרקוא לש םוניהיגב דובא יתייה ינאו

 רחאל יאופרה תווצה יתוא אלכ גרובנדנרביונב תירטאיכיספה הקלחמב יתזפשואש םויב דוע

 םע םואית אלל ,1997 תנשב ןיטק רותב יל ןתנו יתוא עביק ,לאוסקסומוה יתויה תדבוע התלגתנש

 טלחומ יוקילל ומרגש ,ךכ ידכ דע תוקזח תושטשטמ תוירטאיכיספ תופורת ,ילש םיספורטופאה

 רבדל יתלוכי תא הדנומרקוא לש תירטאיכיספה הקלחמב יתדביא ןללגבשו תובר תוינפוג תולועפב

 ןילפוק ד"וע סופורטופאהש ינפמ ,זופשאה ךילהב ייתויוכז תא שממל יתלוכי אל .יצחו הנש ךשמל

)Kuplin( תטפושה םג ךכו ,רבדל לגוסמ יתייהשכ דוע תישיא החיש ימע ךרע אל הדנומרקואמ 

 רישכ וניאש ןיטק לפוטמ יתייה ,יתוא השגפשכ .עומיש יל ךורעל הרומא התייהש הדנומרקואב

 .12 'סמ תומודאה םינבלה ןיינבב שפנ ילוח םיניירבע םע רתיה ןיב זפשואש ,עומישל

 הלק טסנרא לש ותבתכ תובקעב 1993-ב דוע הצמשל העדונ הדנומרקואב תירטאיכיספה הקלחמה

)Ernst Klee( "םירומח םייוקיל הליג אוה םש ,"חרזמב הירטאיכיספה – הדנומרקוא לש םוניהיגה. 

 ,הריקחה לע הנוממה ןהו םיכמסומה םימרוגה ןה ,הבתכה רודיש רחאל םסרופש רקחמב

 תווצה תא םישאהל ןתינ אלש ונעט ,)Sonja Süß( סיז הינוס תיחרזמה הינמרגמ תירטאיכיספה

 תולבגומ ילעבל הקלחמל קרו ךא םיעגונ הלא םירקמשו הבתכב וגצוהש םירקמב 2דסומב דבועה

 אלש תוקלחמ ןתואב קסופ יתלב ןפואב 1993 רחאל אופא ךשמנ לוועה ,הלא םימוסרפ בקע .3תילכש

 4.ץוחבמ שיאל תושיגנ ויה

-ב ושחרתהו ידועיתה טרסה רודיש רחאל םינש עברא ,עירפמ ןיאב וכשמנש ,םירקמ םתואל דע ינא

 םהיתולוק" ינמויב םתוא יתדעית .תרדא יונישב הדנומרקוא לש הירטאיכיספב 12 'סמ ןיינבב 1997

 הקלחמב יזופשא ךשמב .םיפרוצמה דועיתהו תויודעה תועצמאב םתוא ססבמ ינאו 5"םירתונה לש

 ויה אלו תישפנו תילטנמ ,תינפוג הניחבמ וסרהנש םיבר םישנאב יתלקתנ הדנומרקואב תירטאיכיספה

 קר אל – םהל םרגנש לבסה ינפב םמצע לע ןגהל םרורחש רחאלו םש םתוהש ךשמב דוע םילגוסמ

-גרובנלקמב תיטסילנרטפ תרוסמ תלעב החוור תכרעממ האצותכ םג אלא ,ורבעש תוללעתהה בקע

  .הקיטילופב םישיא ידי לע תכמתנה ,ןרמופרופ

                                                             
 האצוה .תיחרזמה הינמרגב הנידמה ןוחטיבו הירטאיכיספה ?תיטילופ הניחבמ הערל שומיש .1999 :סיז הינוס 2
 .69-80 'מע ,היינש הרודהמ ,ןילרב ,סקניל .רכ רואל
 .78 ,םש 3
 סיז הריבסה ,"תיסחי הבוט תאז תמועל התייה ]רשיד רבחמה תרעה :הלק[ ריכזה אלש שפנ יעוגפב לופיטה" 4
 הקלחמ התייה אל ללכ תיחרזמה הינמרג תליפנ ינפלש ןעטנ .יטרקנוק טוריפ אלל ,78 ,םש :ואר .1998-ב
 יבתכמ ךכל רשקהב יתלביק .םילפוטמב יביטקורטסנוק לופיט ררש הב ,הדנומרקואב החותפ תירטאיכיספ
 לופיטה .ןואכידב לופיטל וא לוהוכלאמ הלימג ךרוצל םוקמב והש םהירבדלש ,םינוש םישנאמ תועידיו םיארוק
 הרוגסהו החותפה תירטאיכיספה הקלחמה לע תיארחא התייהש ,סנורבד תירטאיכיספה לש סחיהו

 בתכב תראתמ ריטש הגניא ,תאז תמועל .ןמרמיצ טיגריב תומדה ידי לע רתויב ילטורבכ ראותמ ,הדנומרקואב
  .דחוימב רוסמ סחי היה סנורבד לש הסחי יכ יפ לעב יל הרסמ היתויודעבו
Stimmen-https://www.amazon.de/Die- :םירתונה לש היתולוק :2015 ןאיטסירכ ,רשיד 5
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 יתלוכיב שי ,ייפלכ הטקננש תומילאה םע דדומתהל דומללו םייחל רוזחל ידיב הלעש ךכל תודוה קר

 ותוא יתראיתש יפכ ,תויחאהו םיאפורה תווצ לש סחיה לעו םימי םתואב ועריאש םירקמה לע חוודל

 יתוהש ךלהמב יתלקתנ םהב םישנא םתואו )Ernst Klee( הלק טסנרא לש ותבתכמ םישנאה .ינמויב

 ינא ,ךכ בקע .ץוח יפלכ םהיצמאמ תא וא םהלש םיסרטניאה תא שממל םילגוסמ םניא ירורחש רחאלו

 העיגפה רוריבל םימוד םיצמאמ תטיקנל וא תימואלניב הריקח תדעו תמקהל השקב םמשב םג שיגמ

 שאר בשויו )Harry Glawe( הבאלג יראה תואירבה רש .הדנומרקואבו גרובנדנרביונב םדאה תויוכזב

 Matthias( הנורק סאיתמ םע םואית רחאל )Manfred Dachner( רנכד דרפנמ תומוצעה תדעו

Crone(6, םתבושתב ללכ סחייתהל ילבמ – יל וצילמה ,7תויולבגומ םע םישנאל ירוביצה הנוממה 

 ימע והשש םילפוטמה לשו הדנומרקוא לש םוניהיגב וגצוהש םישנאה לש םלרוגל עגונב 8ייתולאשל

 תאז יתישע ,םייוניע תעינמל תימואלה הכשלל וא הייריעה שאר ןוגכ םיכמסומה םימרוגל תונפל – םש

 סומידב הייריעה שאר ,לשמל ךכ .אוושל ךא ,2015 זאמ ןרמופרופ-גרובנלקמ זוחמ תולובגל רבעמ םג

 הז אוהש הדבועה ףא לע ,ייתוינפל בישה אל םלועמ ,)Gerd Walther( רטלו דרג ,הדנומרקוא לש

 ומצע אוהש םג המ ,הדנומרקואב תירטאיכיספה הקלחמב יחכונה בצמה יבגל עדימ תתל לגוסמש

 2018.9 ץיקב הדנומרקואב הרוגסה תירטאיכיספה הקלחמב זפשוא

 םיאפור לש תמלוה-יתלב תוגהנתהל הינמרגב םיכמסומה םימרוגהו תויולבגומ םע םישנא לע םינוממה

 םעטמ םינוש םינוממו תונברוקה לש םידוגיא ,הינמרגב תיאופרה תורדתסהה ןוגכ ,תיתרבח הללכהלו

 וביגה אל ,ןרמופרופ-גרובנלקמב םיפסונ הלשממ ידרשמ דצל ,ןרמופרופ-גרובנלקמ זוחמ תלשממ

 ףאל וביגה אל הדנומרקואבו גרובנדנרביונב םיארחאה םיימוקמה תודסומה .ייתועדוהלו ילש המוצעל

 םילוכי ונניאו ונייה אל ,םיעגפנה ,ונא .הווהבו רבעב ישיא ןפואה םיברועמ םתויה בקע ייבתכממ דחא

 תיבב יתשקב תייחדמ רכינש יפכ ,ןיינעה תריקח תא ומצע לע לבקל ןיינועמ היהיש םרוג ףאל תונפל

 .הריקח תדעו םיקהל היה לוכי ותוכמס ףקותמש ,ןרמופרופ-גרובנלקמ זוחמ תנידמ לש םירחבנה

 לכ יכ 2017 ילויב 5 םוימ ובתכמב ריבסה )Harry Glawe( הבאלג יראה תואירבה רשו ליאוה

-גרובנלקמב ףאו הינמרגב תוירטאיכיספה תוקלחמהו ,תוטיפש ןניה ילש המוצעב ורכזנש תולועפה
                                                             

 הנוממה לע ,ןרמופרופ-גרובנלקמ לש ירוביצה הנוממהו תומוצעה קוחו זוחמה הקוח לש 36 ףיעס יפ לע" 6
 ,זוחמב םיירוביצה להנמה תודסומו זוחמה תלשממ לומ םיחרזאה תויוכז לע רומשל תוירחאה תלטומ ירוביצה
 קסוע ףיעסה .םהיתויוכז תא שממל תויולבגומ םע םישנאל עייסל טרפבו םייתרבח םיניינעב ךומתלו ץעייל
 :טנרטניאב .המכסהבו ריהמ ןורתפ םדקל רומאו )תומוצע( חרזאה יניינעב

buergerbeauftragte/-mv.de/der-https://www.buergerbeauftragter 
 2018 יאמב 15 םוימ תונותיעל העדוה ,"םישנאה לש םניד ךרוע אוה הנורק סאיתמ ירוביצה הנוממה" 7
-https://www.linksfraktionmv.de/nc/presse/pressemeldungen/detail/news/buergerbeauftragter

menschen/-der-anwalt-ist-crone-matthias 
 7170 םע הינמרגב תוירטאיכיספה תוקלחמב הייפכב םילופיטו םייוניע דגנ :המוצעה לש ינמרגה חסונה 8
in-zwangsbehandlungen-und-lterfo-gegen-https://www.change.org/p/landesregierung- :תומיתח

psychiatrien-deutschen 
  :2018 טסוגואב 26 :תירטאיכיספה הקלחמהמ ררחוש הייריעה שאר :ןטסרק ,קבנש 9
-entlassen-psychiatrie-der-aus-rdkurier.de/ueckermuende/buergermeisterhttps://www.no

2632967808.html 
 אוהו ,ררחוש תעכ .תירטאיכיספה הקלחמב תוליל השולש ההש הדנומרקוא לש העשומה הייריעה שאר"
 םויב ררחוש הדנומרקוא לש העשומה הייריעה שאר ,רטלו דרג :הרטשמה תוחוכ דגנ תורומח תונעט הלעמ
 אוה ,ריירוקדרונ ןותיעה יינפב גצוהש ,ובתכמב .ימוקמה םילוחה תיב לש תירטאיכיספה הקלחמהמ ןושאר
 תוחוכל וארק וינכש .ףלוחה עובשב הייפכב וזופשאו ורצעמל סחיב הרטשמה תוחוכ דגנ תורומח תונעט הלעמ
-גנזלגופ תירוזאה הצעומב ותניגב תועש ךשמב חרצ רטלו יכ ונעטש ינפמ רתיה ןיב רקובב ישימח םויב םוריחה
 תוחוכ וילע וטלתשה ףוסבלו ךכל דגנתה רטלו .הייפכב וזופשא לע םוקמב התרוה םוריחה תאפור .ןיסרו

 ."הרטשמה



 ,הייפכב םיירטאיכיספ םילופיט וא/ו ישונא-תת לופיט ,חוכב הערל שומישב תונייפאתמ ןניא ןרמופרופ

 ,2018 ינויב 28 םוימ ובתכמב ,)Manfred Dachner( 10רנכד דרפנמ תוריקחה תדעו שאר בשויו

 דוסי לע שרוד יננה ,יבתכמב שרדנכ הריקח תדעו תמקהל הקדצה תמייקש רכינ אל יכ הנקסמל עיגמ

 רוריבל םימוד םיעצמאב טוקנל וא/ו תימואלניב הריקח תדעו םיקהל יתשגהש תויארהו דועיתה

 .הדנומרקואבו גרובנדנרביונב ל"נה תוירטאיכיספה תוקלחמב םדאה תויוכזב תועיגפה

 לש חוקיפ אלל תאזו ,ועגפנש םיחרזא ,םידבכנ םישיאמ בכרותש הריקח תדעוומ תושירדה הלא
 :ןרמופרופ-גרובנלקמ זוחמ תנידמב הקיטילופה םעטמ םיארחאה

 תיבב תירטאיכיספה הקלחמב ידועיסה חאה לש הנש 20 הכשמנש םתדובע תא קמועל רוקחל שי

 הדובע ,הלכלכל יחכונה רשה לש ,דלאווספיירגב טדנרא ץירומ טסנרא ש"ע יאטיסרבינואה םילוחה

 םיידדהה םירשקהו םיסרטניאה תא ףושחל תנמ לע )Harry Glawe( הבאלג יראה – תואירבו

 Harry( הבאלג יראהש ,3b חפסנב טרופמכ ,םיאפורה ויה ימ ףושחל רקיעבו 11,הריקחה תרגסמב

Glawe( הלועפ םמע ףתיש. 

 זוחמ תנידמ םעטמ ירוביצה הנוממכ 2012 זאמ ןהכמה ,)Matthias Crone( הנורק סאיתמ םאה

 ?םייוניעו הייפכב םילופיט דגנ המוצעב ללכב לפיט ,ןרמופרופ-גרובנלקמ

 רשיד ןאיטסירכ ר"ד ,יכנאו )Lothar Tiedtke von Koss( סוק ןופ הקטדיט ראתול ןוגכ תונברוקשכ

)Christian Discher( תוסנל ונאובב ,ונרבעש לבסה לכ רחאל תורוצב תומוחב םילקתנ םירחאו 

 עודמ הלאשה תררועתמ ,הלוכ הינמרגבו ןרמופרופ-גרובנלקמב םייארחאה םימרוגה לומ ררבלו

 ,"הדנומרקוא לש םוניהיגה" הבתכב וגצוהש םישנאלו ונל םרגנש לוועה תא ףושחל ונתיאמ םיענומ

 ?ולש תיעוצקמה הריירקב ךישממו ךישמה יאופרה תווצהש דועב

 ?םויכ םייח ןיידע הבתכב וגצוהש םישנאהמ המכ

 ?םהייח ךשמהב ןהל ויה תוכלשה וליאו םישנא םתוא ולבס הבתכב וגצוה אלש תוינפוג תועיגפ וליאמ

 רוריבב התוארל ןתינש יפכ ,ורבעש תוללעתההמ האצותכ ותמ הבתכב וגצוהש םישנאהמ המכ

 ?הנידמה תויושר דצמ הריקחב חתפנש ילבמ ,םינוטרסבו תונומתב

 ,הדנומרקוא לש םוניהיגב וגצוהש םיעשפל םיפתוש ויהש ,םיאפור המכו יאופרה תווצה ישנאמ המכ

 ןיב ןידה םמע הצומש אלב ,"הדנומרקוא לש םוניהיגה" תנרקה רחאל תיעוצקמה םתוליעפב וכישמה

 ?טפשמה תיב ילתכ

                                                             
 הינמרג תליפנ רחאל ,םלקנא זוחמ תרטשמ להנמ רנכד דרפנמ שמיש תיחרזמה הינמרג תפוקתב :וייח תורוק 10
-גרובנלקמ לש םירחבנה תיב לש תומוצעה תדעו שאר בשוי :גרובנדנרביונ תרטשמ שאר שמיש תיחרזמה
  :ץוחו םינפ תוינידמל תומוצעה תדעו ,ןרמופרופ
 dachner-z/manfred-mv.de/abgeordnete/a-fraktion-https://www.spd :רוקמ
 :גרובנדנרביונ ריעה לש דובכ בשותכ רכזנ רנכד דרפנמ ,ןכ ומכ

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Persönlichkeiten_der_Stadt_Neubrandenburg 
 יאטיסרבינואה םילוחה תיבב חא :1978-מ לחה ,)1990-1970 םינשב ידועיס חא( הבאלג יראה :וייח תורוק 11
 .הירטאיכיספו היגולוריונל האפרמ ,דלאווספיירגב טדנרא ץירומ טסנרא ש"ע
 https://www.landtag-mv.de/landtag/abgeordnete/glawe-harry.html :רוקמ



 םיעוריא םהב םימייקתמ וא ומייקתה םאה ?טרסב גצוהש יאופרה תווצה דובעל ךישמה תומוקמ וליאב

 ?םילפוטמל סחיב םיגירח

 תוירטאיכיספה תוקלחמל יארחא תע התואב היהש אפורה תמאב טקנ הריקח יעצמא וליאב

 רחאל רשא ,)Rainer Gollert( טרלוג רנייר ר"ד ,דלאווספיירג תטיסרבינוא םעטמ הדנומרקואב

 רותב 1993-ב ןהיכו הקיטילופל )Harry Glawe( הבאלג יראה םע דחי רבע תיחרזמה הינמרג תליפנ

 ?יתרבח רדסו תואירב ,הדובעל רשה

 הינמרג יבחרב םויכ תגצומ ןיידע "חרזמב הירטאיכיספה – הדנומרקוא לש םוניהיגה" הבתכהש דועב

 ,תורעה רתאב םושרל ןתינו בויטויב םדא לכל השיגנ איה ,הרהזא תוא רותב דועיסה ידומיל תרגסמב

 םישנאה לש םהיתומש ויה המ – הז טרס לש תירוטסיהה תובישחה רואל – הלאשה תא הלעמ יננה

 םימרוגמ ןומימ גישהל הרטמב ,12הדנומרקוא לש תירטאיכיספה הקלחמב םימי התואב ולפוטש

 .םישנא םתואל דובכו ןורכיז חול תמקהל םיימשר

 ,2015 סראמ שדוחב הריקחל ייצמאמ רחאלו 13"םירתונה לש םהיתולוק" ינמוי םוסרפ רחאל עודמ

 לש םירחבנה תיבל הנש 25" יגיגחה עוריאב ,2015 רבמבונב 17-ב ,דבלב םישדוח הנומש רחאל

 הקיטילופה יגוחמ םיארחאה לכ דמעמב – )Rainer Gollert( טרלוג רנייר ר"ד ,"ןרמופרופ-גרובנלקמ

 14?ןהיבגל ירוביצה חווידהמ קר אלא ,הדנומרקוא לש םוניהיגב תוירקתהמ גייתסה אל –

 ויה המו הדנומרקוא לש םוניהיגה רקחל התנמתנש הדעווה ירבח לש יטילופה םרבע היה המ

 טרלוג רנייר ר"דו )Harry Glawe( הבאלג יראה ומכ ,הקיטילופב םיארחאל םיישיאה םהירשק

)Rainer Gollert(?15 

 ,הדנומרקואב רבעשל תוחא ,גרובנדנרביונב ירטאיכיספ-לאיצוסה תורישב תקסעומה ,'מ יכ ןכתיי דציכ

 תילאיצוס תדבועכ םויכ תקסעומ איהו ,הדנומרקואב םייוקילה לע ףיקמ עדימ תתל הלוכי התייה

 ?גרובנדנרביונב ירטאיכיספ-לאיצוסה תורישב ץעיימ דיקפתב

 תמאב התייה ,הדנומרקואב םימעפ המכ תזפשואמ התייהש ,הנומיס תומדה לש התודבאתה םאה

 םימרוגה יניעב "שפנ תלוח" הבשחנ הנומיסש םושמ יוארכ וקדב אל םירקוחהש וא ,תודבאתה

 תא המש המצע הנומיס יכ רשואו  התפוג החתונ םאה ?הדנומרקואבו גרובנדנרביונב םייארחאה

                                                             
12 https://www.youtube.com/watch?v=7XOCdgZyQPg&t=480s 
 .הדנומרקואמ דחוימב םוקמל עיגהש ידועיס חא יילא הנפ 2015 סראמ שדוחב גיצפייל לש םירפסה דיריב 13
 תוערואמה לע עמש אל םלועמו ךכמ עזעדזה ,ילש ןמויה תא ארק םוקמב יאופרה תווצהש יל רפיס אוה
  .רתוי יילא הנפ אלו רידא חתמב יורש היה חא ותוא .תורחא תונחתב ודבעש ינפמ ,םהילע יתחווידש
 ינשה ינמרגה ץורעב הבתכה היה םירחבנה תיבבו הלשממב יתנוהכ ךלהמב יתיווחש רתויב ילילשה רבדה" 14
)ZDF( רבכ וב םוקמב ,םש אקוודש אכדמ היה הז – תאז םירכוז דוע המכ ילוא ."הדנומרקוא לש םוניהיגה" לע 
 התייה וז לבא .םירומח תמאב ויהש םירבדה תא גיצהו םליצ ,דסומל עיגה היזיוולט תווצ ,הברה ךכ לכ ונישע
  ".תחא תבב לכה גישהל ונחלצה אלו רעפה תא םילשהל וניסינ הבש הפוקת רומאכ
-https://www.landtag

mv.de/fileadmin/media/Dokumente/Druckerzeugnisse/Festveranstaltung_25Jahre_Landtag.p
df 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gollert :טרלוג רנייר ר"ד לש וייח תורוק 15



 רחאל ,התרידל השיג ול התייהש והשלכ ישילש דצ ידי לע םרגנ אל רבדהשו השאר לע תיקשה

 ?הלבס ונממ ימינפה טקשה-יא בקע העגרה תופורת הלטנש

 םיילאיצוסה םידבועל ,ל"נה ידועיסה תווצה ירבחל תיחרזמה הינמרגב ויה םייטילופ םידיקפת וליא

 ?םויכ הירטאיכיספל םייארחאה תודסומל ךכמ תוכלשהה ויה המו רבדב םיעגונה םיאפורלו

 לש םוניהיגה" הבתכה תעפוה תעבש ףרוצמה ןויארהמ עטקב תחוודמ טיגריב יתדידיו ליאוה

 ןתוא לע עדי ימ הלאשה תררועתמ ,תורחא תוירטאיכיספ תוקלחמב םג ןרקוה הז טרס "הדנומרקוא

 .ןדגנ הלועפ לכ הטקננ אל עודמו םדאה תויוכזב תועיגפ

 דועש ,טנטסיסאה אפורה ,רוביד רשוכ אלל ,תע התואב 17 ןב םינוא רסח רענ רותב ,1997 תנשב

 הליג הרדנא ,קלאווזאפב הירטאיכיספו היגולוריונל הקלחמב ריכב אפורכ דוע שמיש בר אל ןמז ינפל

)André Gille(, ילש םיסופורטופאה תמכסה אללו יתמכסה אלל ,טחמ ילש הרדשה טוחל רידחה, 

 ייוקיל םע םישנא ורבע םיינתומ םירוקינ המכ ימצע תא אופא לאוש ינא .דבלב םימי המכ ךות

 יתעגה זאמ תיאופר טבמ תדוקנמ ימשר ןפואב יתינמנ םמעש ,1990-2000 םינשב תילכש תוחתפתה

 .הדנומרקואל

 ?הדנומרקואבו גרובנדנרביונב תודסומהו ל"נה םיאפורה ןיב הלועפה ףותיש ילהנ ונגרוא דציכ

 ,הדנומרקואב האפרמב ריכבה אפורה יכ ,ילש הריקחה יצמאמ לע םיישק םירעהל וכישמי םאה

 דלוג רנייר ר"ד לש רבעשל דבועו םימיה רבכשמ ודידי אוה ,)Thomas Severin( ןירווס סאמות

)Rainer Gold( דלוג ןירק ר"דו )Karin Gold(, הירטאיכיספל האפרמב תובר םינש דבע אוהו 

 ?גרובנדנרביונב היפרתוכיספו

 תוברל ,םתעפשהש ,199116-ב "לגיפש רד" ןיזגמב תופורתב םייוסינ לע הבתכה תנרקה רחאל

 םיארחאה םימרוגהמ ימ ,17םויה דע הרקחנ אל ,םהמ האצותכ ותמ תונברוקהש תורשפאה

 )Rainer Gold( דלוג רנייר ר"דש ךכ לע ועדי ןרמופרופ-גרובנלקמו ןילרב לש תיאופרה תורדתסהב

 ,)Karin Gold( דלוג ןירק ר"ד תירטאיכיספה ,ותייער תאו ותוא ולביק תאז ףא לעו ,ךכל ףתוש היה

 ?תיאופרה תורדתסהל

 לש ותוברועמ בקע ןהאצרמב רגניזירג םלהליו ש"ע האפרמב לופיטהמ האצותכ ותמ םישנא המכ

 ?)Rainer Gold( דלוג רנייר ר"ד רקחמה להנמ

 ?הלעב לש ודיצל תופורתב וללה םייוסינב ,דלוג ר"ד לש ותייער ,תירטאיכיספה לש הדיקפת היה המ

                                                             
16 13487494.html-http://www.spiegel.de/spiegel/print/d )תבותכב םג רמאמהמ קלח לש םוגרת: 

German politicians block investigating and explaining The Hell in Ueckermünde: 
https://inklusionspolitik.de/en/german-politicians-block-investigating-and-explaining-the-hell-

in-ueckermuende/( 
 םייוסנ – חרזמב םייוסינ" 2016 תנשמ רטפ פמאקנייטשו הרואל טורנטוה ,רקלופ סה לש םרקחמב 17
 :הייאר( תונברוקה ירפסמ וקדבנ אל "תויברעמ תופורת תורבח םעטמ תיחרזמה הינמרגב םייאופר םירישכתב
 .)הניוומ תעד תווח



 םיקוקזה ,וניפלכ ישונא יתלבה סחיה לע גרובנדנרביונב ירטאיכיספ-לאיצוסה תורישל ונעדוהשכ עודמ

 ,םש תדבועה )Angelika Beier( רייאב הקילגנאמ לשמל ,תובושתו הכימת לכ ונלביק אל ,הנגהל

 ?םיאפורה םע הלועפ ףותישב ונב הרמעתה רשא

 ,2017 ילויב 5 םוימ ובתכמב ונל עידוה )Harry Glawe( הבאלג יראה תואירבה רשו ליאוה

 המ ,הלאשה תררועתמ ,םיאפור לש הלהנהה ידיקפת יונימל םיארחאה םה םילוחה יתבב םימרוגהש

 .ותשאו דלוג רנייר ר"ד ןיבל תע התואב גרובנדנרביונב םילוחה תיב תלהנה ןיב םירשקה ויה

 ?חירבו גרוס ירוחאמ ל"נה םיאפורה תרזעב תודסומ םתוא ורגס םיטסימרופנוקנונ םישנא המכ

 תוירטאיכיספה תוקלחמב םויה דעו 1990 זאמ ירטאיכיספ לופיט בקע ומרגנ תוומ ירקמ המכ

 ?הדנומרקואבו גרובנדנרביונב

 םירושקה ,ףרוצמה חפסנב םירכזנה תויחאהו םיאפורה לש העידיו הלועפ ףותיש לש הקידב הצוחנ

 .ופוגל הרקמ לכ רוריב ךרוצל ,הדנומרקואבו גרובנדנרביונב תוירטאיכיספה תוקלחמב

 הגירה ירקמ ,הייפכב םיירטאיכיספ םילופיט יבגל םימלשו םיפיקמ םייטסיטטס םינותנ םסרפל שי

  .2019 דעו 1990-מ וללה תודסומב תוומו

  .בחרה רוביצל ןובשחו ןיד םוסרפ ךות עצבתהל ךירצ רוריבה

 םידומעה 1000-ב חיכומ ינאש יפכ ,הלאכ םיגירח םייוקיל רשפאמ האופרה עוצקמש ןכתיי דציכ

 ?האופרה עוצקמב קוסעל רבדב םיעגונה לש םנוישיר ללשנ ךכמ האצותכש ילבמ ,םיפרוצמה

 לוכה תושעל שיש ןועטלו היזנתוא – T4 תינכות תונברוק לש םרכז תא הנשב הנש ידמ ןייצל ונאובב

 םירקמ םתוא תא רוקחל תוחפל יתעדל שי ,תושונאה דגנ םיעשפ םתוא לש םתונשיה תא עונמל ידכ

 תוירטאיכיספה תוקלחמב יאופרה תווצה לש ותופתתשה תאו 20-ה האמה לש 90-ה תונשמ

 .םויה דעו זאמ הדנומרקואבו גרובנדנרביונב

 

 רשיד ןאיטסירכ ר"ד

 

 

 

 


