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עמותת דורות ההמשך קוראת לממשלת ישראל ולממשלות העולם הנאור להמשיך 
 במאמצים ללכידת פושעים נאצים ומשתפי הפעולה עמם

 לאומי -וזאת  בכינוס לרגל יום הזיכרון הבין
 4102ינואר  –להנצחת קורבנות השואה

 
קוראת לממשלת ישראל  –נושאי מורשת השואה והגבורה  –עמותת דורות ההמשך 

את המאמצים ללכידת פושעים ולהגביר  ממשלות הנאורות ברחבי העולם, לחדשול
 ולהעמידם לדין בטרם יעבר , במטרהנאצים ומשתפי הפעולה עמם בתקופת השואה

 מן העולם.
 

שבצעו פשעים איומים הנאצים הנהלת העמותה מדגישה כי אסור  להניח לפושעים 
שכן , יהא גילם אשר יהיה, נשםמעוהיהודים בפרט, להימלט ונגד האנושות בכלל 

ערכי הצדק עמידה במעבר להם בעצמם לא חסו על חולים  קשישים כמוהם היום. 
רדיפת הפושעים הנאציים היא המלחמה היעילה הרי שוכללי המוסר הבסיסיים, 

ביותר בהכחשת השואה, בוודאי במדינות שבהם רבים שיתפו פעולה עם הנאצים 
 אה עיוורת ואנטישמיות.מתוך שנ, בהשמדת העם היהודי

 
להוקיע את התופעה הקיימת בחלק ממדינות מזרח  דורשת  הנהלת העמותה

למשתפי גבורה כבוד ואפילו להקים אנדרטאות העניק אירופה וחבר העמים, ל
 , שנחשבים היום לגיבורים לאומיים בתקופת השואה פעולה עם הנאצים

וזאת מתוך ניסיון  ייטיבשלטון הסובמאוחר יותר,  ,בשל מאבקםבארצותיהם 
למזער ולהסתיר לגמרי את השתתפותם הפעילה מאד של משתפי פעולה מקומיים 
ברצח וגם מתוך ניסיון לפגוע בייחודיותה של השואה ע"י הצגה סימטרית שקרית 

 בין פשעי הקומוניזם לפשעי הנאצים.
 

רוצחים מאות כי עדיין חיים היום ברחבי העולם  מנתונים שקיבלה העמותה מסתבר
שהשתתפו ברצח יהודים או היו אחראים לשילוחם האכזרי למחנות השמדה, לכן 

 לנסות להביאם לדין צדק, עוד מרובה.מלאכה ה
 

ישראל, בראשותו של ד"ר אפרים זורוף,  –הנהלת העמותה מברכת את מרכז ויזנטל 
שותו על פעילותו ונחיממשיך דרכו של "צייד הנאצים"  הנודע שמעון ויזנטל ז"ל , 

לדין,  םלהעמידמפושעים אלה ולהמשיך בניסיונות לחשוף אותם ושלא להרפות 
ת ישראל וממשלות מצד ממשלשבהם הוא נתקל למרות הקשיים והאדישות וזאת 

שונות ברחבי אירופה. כמו כן קוראת הנהלת העמותה לאנשים פרטיים בארץ 
פעולה לשעבר , וברחבי העולם, שיש בידיהם מידע על פושעים נאציים ומשתפי 

להביא את המידע לגורמים האחראים כדי  -שעדיין לא נחשפו ולא הובאו לדין 
 שאפשר יהיה לחקור אותו ולקדם את נושא הבאתם לדין של הפושעים הנאצים.
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