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 לחברינו, גיבורי אקסודוס ובני משפחות,

 טיבינגןכנס השנתי שלהם בעיר , בMarch of Lifeזה עתה חזרנו מביקור מרגש ומטלטל בגרמניה, כאורחי הארגון 

- Tuebingen, ביקור זה הוא המשך הקשר שנוצר בינינו לבין הארגון,  15-17/2/2019התקיים בין התאריכים ש .

" שלנו. קשה אקסודוסעם המחזה המרגש על אודות "  2019 דצמברל 23-27בין התאריכים מאז היותם בארץ 
 את מה שחווינו, אך זהו האמצעי היחיד בו אנו יכולים להשתמש. –הן בכתב והן בע"פ  –מאוד לבטא במילים 

ואנשים נוספים  שרלוטה, אשתו יובסט ביטנרע"י  ,Tuebingen - טיבינגןחיה, נוסדה בעיר האגודה שהיינו אור

רבא, או לסבא או אפילו לאבא היה עבר אפל של נאצים -כלומר, ממש לסבא –בעיר זו, אשר למשפחותיהם 
פעילים, חלקם אף שותפים לפשעים חמורים נגד העם היהודי. האנשים הללו החליטו לחשוף את העבר, לא 

א להכחיש ולהתכחש ולטעון "שזה אחרים ולא הם", אלא לומר בגלוי: "זה אנחנו! אלה משפחותינו, להסתיר, ל
לא אחרים!" אך לא רק לחשוף, אלא גם לקחת אחריות, להסיק מסקנות, להרים את הקול ולומר, שגם אם העבר 

עבר האפל והנורא לא יחזור אינו ניתן לשינוי, הרי ניתן להשתמש בו כדי לשנות את ההווה ואת העתיד, על מנת שה
 שנית. כפועל יוצא מזה מחוייבים חברי האגודה לפעול נגד האנטישמיות ובעד קיומה של מדינת ישראל.

אנו, נציגי "אקסודוס" כיבדנו את אומץ ליבם של חברי האגודה ואת נחישותם לפעול נגד העבר ובעד עתיד אחר 
 ושמחנו לתרום למאמץ שלהם ככל יכולתנו.

. יגאל זיו ומרטין אשתו-יגאל אבן –מזלה של האגודה והצטרפו אליהם בישראל שני אנשים רבי פעלים התמזל  
הוא הנציג שלהם בישראל והוא שיזם ואירגן את הבאתנו לכינוס בטיבינגן ואנו מודים לו על החוויה המיוחדת 

בבריטניה, אם כי האירועים שזכינו לה בזכותו. ביקורנו בגרמניה, דמה במידה רבה לביקור של יעקב ואריה 
 בגרמניה היו בקנה מידה הרבה יותר גדול.

בכינוס הזה קיבלנו הרבה אהבה וחום. אנשים נפלאים אירחו אותנו, הסיעו אותנו, טיפלו בנו, דאגו לנו ולכל פרט 
ו קטן ככל שיהיה. הופעותינו בפניהם התקבלו בהתרגשות ובהתלהבות חסרת תקדים. הפעימה וריגשה אותנ

במיוחד בקשת הסליחה שלהם מאתנו על כל מה שעוללו אבותיהם לנו ולבני משפחותינו. באופן אישי, סלחנו להם, 
דור שני, שלישי ורביעי, אינם אשמים בדבר, ואין אנו "פוקדים עוון אבות על בנים..." וכו'. אך יחד עם  –הרי הם 

ובוודאי לא בשם הקורבנות. אנו יכולים רק לומר, זאת, אין אנו רואים עצמנו מוסמכים לסלוח בשם הניצולים 
 שגם אם לא כולם, הרי יש רבים שמזדהים עם המחווה שלנו.

התעלות נפש אמיתית. -בכינוס הזה הייתה אנרגיה חיובית רבה, שירה, ריקודים, נגינה, קטע ממופע "אקסודוס" 
ת שונות )פולין, שוויץ וכו'( שחשפו בפנינו הן גם הרצאות מאוד מעניינות הן של יובסט ביטנר והן של נציגים מארצו

את העבר הנורא והן את התפשטות הסרטן האנטישמי ברחבי אירופה. כן הופיעו בצורה מעניינת שני נציגים 
 ושם", ויהושע ריינשטיין מרכז שדולת הנוצרים ידידי ישראל בכנסת.-יהודה מ"יד-שעיה בן –ישראליים 

ורוצים להודות על הכל  March of Life -קווים להמשיך ולשתף פעולה עם אנשי האנו, נציגי "אקסודוס" בכנס, מ
  ליגאל, יובסט, מיכאלה הבמאית וכל מי שהיה אתנו בכנס.

 https://www.youtube.com/watch?v=2jsMC6mHm5U:  האירוע המרכזי של הועידה נמצא בכתובת

    דורות הבאים ! ובתנו להעלות על נס, לשמר את מסורת אקסודוס ולהעבירהח

                יצחק רוזמן             אריה איתמר                                                     
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