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ביקור משלחת המועצה בנוייויד  .מאי 3102
טכס לציון  32שנה לקשרים
ראש העיר נויויד מר ניקולאוס רוט ורעייתו אגנס  ,סגני ראש העיר ,ראש העיר נוייויד לשעבר
של מר מנפרד שרר ,חברי המועצה ,אורחים נכבדים ,חברי למשלחת מדרום השרון ,ערב טוב
לכולם.
בשמי ובשם עמיתיי חברי המועצה האזורית דרום השרון הנמצאים כאן היום ,אני מבקש להודות
לכם על הזמנתכם ועל קבלת הפנים החמה .אני רוצה להודות גם למשלחת בראשותו של ניקולאוס
רוט ,שבקרה בישראל בחודש נובמבר  ,2102על האומץ ועל העידוד שנתנו לנו .אני רואה בביקור זה
כאן ביקור נוסף חשוב ,בהידוק הקשר שבין שתי הרשויות דרום השרון ונוייויד ובין שני העמים
ישראל וגרמניה.
אנו מאמין כי מעבר לרצון המשותף לקרב ולחבר בין תרבויות וליצור שיתופי פעולה לרווחת
הצדדים ,לבריתות שבין ערים בישראל ובגרמניה יש משמעות נוספת ייחודית ובמיוחד ,כאשר
הקשר הוא בין שתי רשויות מקומיות ,האחראיות על החינוך של הנוער והקשר עם תושבים
והקהילות.
תחילתם של קשרים אלה בינינו בחילופי נוער ומפגשים בין אישיים.
בין תושבים מיישובי המועצה האזורית דרום השרון ונציגי אגודת הידידות ישראל גרמניה
בנוייויד שהתפתחו עם הזמן לקשרים ממוסדים יותר בין ראשי הרשויות דאז  -מר קרל היינץ
שמלצר ז"ל מנוייויד ואברהם לזר שיזכה לבריאות ואריכות ימים בדרום השרון.

ב 22.8.0242-נחתמה ברית ערים תאומות בין נוייויד ודרום השרון במעמד חברי משלחות מנוייויד
ודרום השרון.
את מערכת הקשרים במשך כל השנים טפחו וחיזקו חברים יקרים בנוייויד -רוברט קולט ז"ל,
מנפרד שרר ,דיטר מלסבך ,אינגה גוטלר ,רולף ווסט  -שיזכו לחיים ארוכים וכן חברים נוספים ועל
כך תודתי העמוקה להם .ברצוני להודות במיוחד לראש העיר הנוכחי מר ניקולאוס רוט ,אשר
פיתח את הקשרים והחברות בינינו.
השנה נציין  57שנים לליל הבדולח (שהתרחש בנובמבר  )0294במסגרתו נהרסו ונחרבו בתי כנסת
בכל רחבי גרמניה ,בתי קברות יהודיים הושחתו ,חנויות בבעלות יהודים נבזזו ,למעלה מ 91,111
יהודים נעצרו 811 ,יהודים נרצחו ומאות יהודים נפצעו.
ליל הבדולח היה נקודת מפנה ביחסו של המשטר הנאצי של גרמניה ליהודים .ומה שהחל בליל
הבדולח נמשך לאחר מכן והפך לאחד הפרקים האפלים בתולדות האנושות – השואה.
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 64שנים בלבד חלפו מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד לימינו אלה .בשנים האחרונות אנו
רואים כיצד מכחישי שואה למיניהם מרימים את ראשם ולא מהססים להטיל ספק בעצם קיומה
של השואה  ,מחנות ההשמדה ומותם של  6מיליון יהודים אינם מהווים עדות מספקת עבורם!
בראש מחנה המכחישים ניצבת כיום איראן ומנהיגה מחמוד אחמדיניג'אד הטוען כי השואה היא
המצאה יהודית וכלל לא התרחשה .אין להתעלם מקולות אלה והקהילה הבינלאומית צריכה
לגנותם.
אסור לזלזל ואין להמעיט בערכם של הקולות הנשמעים כיום מטהרן בדבר הצורך בהשמדת
ישראל.
ההיסטוריה מלמדת כי מדיניות של התרפסות וכניעה ,של התעלמות והשלמה ,מובילה בסופו של
דבר לשואה ואסונות.
לא יחלפו עוד שנים רבות שלא יהיו עוד בקרבנו ניצולים וזכרון השואה יהפוך לחלק ממורשת
מתועדת בלבד .על כולנו מוטלת החובה והאחריות להמשיך ולשאת את הזכרון הזה למענינו
בהווה ולמען אומות העולם והדורות הבאים.
גרמניה של היום שונה .גרמניה של היום היא מדינה שוחרת שלום המתמודדת באומץ לב עם
עברה ופועלת במרץ להנצחת השואה ולגינוי האנטישמיות.
אני מאמין כי ניתן וצריך להרחיב את שיתוף הפעולה בינינו לתחומים נוספים ,של תרבות ,נוער
וספורט.
אני רואה את הברית בין דרום השרון ונוייויד גם כחלק ממאמצי השלטון בגרמניה ובישראל
ליצירת שתופי פעולה בתחומים המוניציפאליים והחברתיים ובמרכזם מפגשי חינוך ונוער אשר
תורמים רבות להכרה והבנה של הזולת .מפגש זה נתן הזדמנות לחברי מועצה מדרום השרון
להכיר ולהוקיר את ראש העיר ניקולאוס רוט ואת העיר נוייויד.
לסיום ,נמשיך לפעול יחדיו לחיזוק וביסוס שיתוף הפעולה שנוצר בינינו  .אני רוצה להודות שוב
בשמי ובשם חברי המשלחת על האירוח וקבלת הפנים החמה של כל הנציגים שלוו אותנו ולהודות
במיוחד
לראש העיר מר ניקולאוס רוט ורעייתו הגב' אגנס,
לורנר זופ  -יו"ר אגודת הידידות גרמניה ישראל בנוייויד ,
ולקהל כאן ,המכבד את האירוע  ,על הנאום המרשים שתיאר בצורה מציאותית את מצבנו
בישראל ואת היכולת שלנו לחיות חופשיים ודמוקרטיים.
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש מ.א .דרום השרון
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