
 

 

 ?הייצוגים השונים של השואה בעולם םמה

  ראשונה:מתודה 

מבקשים ממספר חניכים לקרוא על השאלות הבאות: )ניתן להוסיף יום לפני הפעולה 

 שאלות נוספות(

 מי מכחיש את השואה? -

 ם להכחשה?ימה הם המניע -

 מה הם טיעוני המכחישים? -

  המאבק בהכחשת השואה. -

פותחים את המתודה בכך ששואלים את כל הקבוצה את השאלה הראשונה, ואחרי 

שכולם יזרקו תשובות נותנים לחניך שקרא מראש להסביר את שקרא, וכך הלאה לשאלות 

 הבאות.

 חשוב להיות עירניים להסבר החניכים בשלב זה ולתקן אותם במקרה הצורך.

 

   |  :ציוד |  נספחים: | דקות 15  זמן:

 

 דיון: מתודה שנייה

"הפן האחר: הקשרים הסודיים בין הנאצים  את הקטע מתוך ספרו של אבו מאזן  ביחד קוראים

 .לכל הקבוצה  ניתן לשתף מסך בזום ולבחור מתנדב שיקריא .להנהגת התנועה הציונית"

 שאלות לדיון קבוצתי: 

 מה הקטע עורר בכם? .1

 שואה? האם יש הבדל בין הסוגים השונים של הכחשת  .2

 מהי ההשפעה של טענות כאלו?  .3

מדוע זיכרון והנצחת השואה הם חשובים כל כך עבורנו כעם? מדוע חשוב שישאר כך? מה  .4

 הסכנה שבאבדן הזיכרון? 

 מסכמים במסר: 

החניכים נחשפו להיקפה של תופעת הכחשת השואה בימינו, ולעוצמתה. חשוב להדגיש 

ובמיוחד בתקופה זו, שלא בלבד שמתמעטים את חשיבות השמירה על זיכרון השואה, 

 ניצולי השואה, אנו נתקלים במקרים רבים של הכחשת שואת היהודים. 

 



 

 

  – הערות למדריך: נקודות למחשבה והוספה לדיון: באנגלית יש מילה ייחודית למילה שואה  

  זוהי משמעותה היחידה. חשוב להעביר את המסר באופן ברור וישיר.

ם בנספח "כיצד העולם תופס את השואה" שניתן להשתמש בהם יש קטעים רבים נוספי 

 ולתת כדוגמאות נוספות. 

 

 

 , נספח כיצד העולם תופס את השואה קטע מתוך ספרו של אבו מאזן   נספחים: |דקות  25   זמן:

 

  

 

  



 

 

 הכחשת שואה –דפי הכוונה לקבוצות 

 ?מי מכחיש את השואה  -: סיפורים אמיתיים1קבוצה 

 

 'מנהיג הימין הקיצוני ביוון: 'לא היו משרפות בשואה

שנכנסה לפרלמנט, הצהיר בראיון כי במחנות ההשמדה  ניקולאוס מיכלוליאקוס, יו"ר מפלגת "שחר מוזהב"  
הנאציים גם לא היו תאי גזים והכחיש ששישה מיליון יהודים נרצחו בשואה. בקהילה היהודית הגיבו בכעס:  

 ""בחירתו היא מכה קשה לדמוקרטיה

 03:23 , 15.05.12  :פורסם  רויטרס

ת קיצונית רשמה הישג עם זכייתה בכשבעה מפלגת "שחר מוזהב" הימני רק נבחר וכבר מכחיש את השואה.

ומנהיגּה לא מבזבז זמן בהבעת דעותיו מעוררות המחלוקת. יו"ר  ,ביוון בחירותאחוזים מקולות הבוחרים ב

הכחיש אתמול )יום ב'( את קיומם של משרפות ותאי גזים במחנות   מיכלוליאקוס ניקולאוס המפלגה

 .ההשמדה הנאציים, ועורר בכך את מחאת בכירים ביוון וראשי הקהילה היהודית

תאי גזים", אמר מיכלוליאקוס בראיון לתחנת טלוויזיה מקומית,  לא היו משרפות, זה שקר. גם לא היו"
וערער גם על כך ששישה מיליון יהודים נרצחו בשואה. לטענתו, המספר מהווה הגזמה. "אנשים רבים 

 .מלאומים שונים מתו במחנות, כמו שיפנים מתו במחנות האמריקניים", הוסיף יו"ר המפלגה

לדברים בכעס וציינו בהודעה רשמית כי "בחירתם של גורמים החשים נוסטלגיה גם בקהילה היהודית הגיבו  
אלף   70-מהווה מכה קשה לדמוקרטיה ביוון. זה עלבון להיסטוריה של יוון". בשואה נספו כ נאציזםכלפי ה

 יהודים  5,500-סלוניקי. כיום מתגוררים במדינה כ יהודים יוונים, רובם מהעיר
 
 

 כמו דיסנילנד  -מכחיש שואה משווה: "אושוויץ 

בראיון לעיתון בריטי האשים דיוויד אירווינג את ממשלת פולין, שהפכה את אתר מחנה ההשמדה ל"מכונת 
ירותית עם כסף" והטיל ספק בטענות על מעשי הנאצים במקום. את המקום הוא הגדיר: "אטרקציה תי

 "חנויות מזכרות ומוכרי נקניקיות

AFP  20:17 , 11.09.10  :פורסם 

לאחר שהורשע בהכחשת השואה, האשים היום )שבת(  האוסטרי מהכלא שוחררשלוש שנים לאחר ש
-אושוויץ ההיסטוריון הבריטי דיוויד אירווינג את שלטונות פולין בכך שלדבריו הפכו את מחנה ההשמדה

 ל"אתר תיירות בסגנון של דיסני" בירקנאו
  

בראיון שהעניק ל"דיילי מייל" הבריטי, אמר אירווינג כי המחנה הפך "למכונת כסף" עבור הרשויות בוורשה  
בר בזיוף", שנים ואני יודע שמדו  40ואמר כי מגדלי השמירה שבו הם לא אלא מזויפים. "אני היסטוריון כבר  

קבע אירווינג. "ההוכחה לכך היא שכאשר מסתכלים בתמונות ישנות של אושוויץ, רואים בבירור שאותם 
 מבנים אינם קיימים".

 

  
בעבר טען אירווינג כמה פעמים כי במחנה אושוויץ לא פעלו תאי גזים, וכי המספר המקובל של הקורבנות 

 .היהודים שנרצחו בו נופח
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 "השואה של נשיא איראן מאוסה ומביישתהכחשת "

בנאום לרגל "יום ירושלים" השיעי שב מחמוד אחמדינג'אד ורמז כי השואה לא קרתה וכינה את הציונים 
"הפושעים הגדולים ביותר בהיסטוריה". שר החוץ הבריטי: דבריו מאוסים ומעידים על בורות. הצירוף בין 

 דבריו לראש השנה היהודי רק מוסיף לעלבון 

 20:49 , 18.09.09  :פורסם  סוכנויות הידיעות

שר החוץ הבריטי, דיוויד מיליבנד, אמר  של נשיא איראן: השואה הכחשת לנאום גינויים חריפים בעולם
וולטר -הערב )יום ו'( כי דבריו של מחמוד אחמדינג'אד מעידים על בורות ואילו שר החוץ הגרמני, פרנק

  שטיינמאייר, אמר כי נשיא איראן "מבייש את ארצו".
  

שא בטהרן לרגל "יום ירושלים" השיעי, אמר אחמדינג'אד כי "הציונים הם הפושעים הגדולים  בנאום שנ
ביותר בהיסטוריה, והתנגדות אליהם היא חובה לאומית, מצווה דתית וחובה אנושית". בהתייחס לשואה 

ידי המערב, מדוע אתם לא מאפשרים לחקור אותה? השואה -אמר נשיא איראן: "אם השואה תוכננה על
כך חשוב מדוע  - פכה לקופסה שחורה והם לא מרשים לאף אחד לפתוח ולבדוק אותה... אם האירוע הזה כל ה

אתם לא מרשים לנו לחשוף את המציאות לכל העולם?" הוא גם שב וחזר על "הצעתו" ליהודים להגר  
 למדינות אחרות. "העם הפלסטיני לא צריך לשלם על הפשע שלכם. מהו החטא שהפלסטינים עשו?" 

  
 

 

 

 זעזוע בהרווארד: הכחשת שואה בעיתון הרשמי

העיתון הרשמי של האוניבריסיטה היוקרתית פרסם מודעה המטילה ספק בשואה ובעצם קיום תאי גזים 

 "במחנות ההשמדה הנאציים. העורכים טענו: "זו טעות לוגיסטית ולא פילוסופית

ynet   00:36 , 11.09.09  :עדכון אחרון 

אוניברסיטת הרווארד, הנחשבת לאחד המוסדות היוקרתיים ביותר בארצות הברית ובעולם, נמצאת כיום 
תחת מתקפה בעקבות פרסום מודעה המכחישה את השואה בעיתון הרשמי שלה. הארגון היהודי הגדול  

 של עורכי העיתון אשר היכו על חטא.בקמפוס הביע זעזוע מהפרסום אך שיבח את התגובה המהירה 
  

השערוריה אירעה בעיתון הרשמי של האוניברסיטה "הרווארד קרימסון" שפרסם מודעה שנויה במחלוקת, 
שפרסומה כבר נאסר על ידי הנהלת העיתון בשנה שעברה. נשיא ה"קרימסון", מקסוול צ'יילד, אמר לרשת 

 בגיליון האחרון. כי נפלה טעות עם פרסום המודעה  CNNהטלוויזיה 

  
את המודעה מימנו מכחיש השואה ברדלי סמית' וארגונו "הוועד לדיון חופשי בשואה". בין היתר קובעת 
המודעה כי ישנו ספק שבכלל היו תאי גזים במחנות ההשמדה הנאציים בזמן מלחמת העולם השנייה. סמית', 

המודעה. "כשאתה שובר טאבו תרבותי מצדו, אמר כי הוא אינו מופתע מהתגובה הנזעמת בעקבות פרסום 
אתה יוצר מהומה". סמית' ציין כי הוא ביקש   -כה רחב, שזוכה לתמיכה מהמדינה, מהאקדמיה ומהתקשורת  

 לפרסם את מודעתו ביולי וכי איש לא אמר לו כי יש עימה בעיה.
 
 
 

 שאלות לדיון בקבוצה אחרי קריאת הכתבות:
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 כמכחישי שואה?איזה אנשים מופיעים בכתבות  .1
 מאילו מדינות הם? .2
 האם הם אנשים מובילים בחברה שלהם?  .3

  
 

 

 

 :  2קבוצה 

 המניעים להכחשת השואה 

ידי  לא אירעה, או כי לא הייתה בממדים המיוחסים לה על השואה היא הטענה כי הכחשת השואה

או   גרמניהב נאציתמהזרם המרכזי, או כי לא הייתה מכוונת ומאורגנת על ידי הממשלה ה היסטוריוניםה

 .יהודים כי לא הייתה מכוונת דווקא כלפי

 ה: שאלה לדיון בקבוצ

מה לדעתכם יכולים להיות המניעים להכחשת השואה כלומר, מדוע שמישהו בכלל ינסה לשכנע שהיא 
 ?מעולם לא קרתה, או לא קרתה כמו שכולנו מכירים אותה

 

 

 :  3קבוצה 

 : עוני המכחישים טי

 .המספר שישה מיליון יהודים שנספו הוא הגזמה פרועה .1

 .לרצח המוני של יהודים  גזים תאיהנאצים לא השתמשו ב .2

במהלך הסרטים שבהם מוצגות תוצאות ההשמדה שהוצגו לאחר המלחמה יוצרו  .3

 .הברית בעלות המלחמה כתעמולה כנגד הנאצים על ידי

 .ההוכחות ההיסטוריות להתרחשות השואה מזויפות במכוון או נתונות לפרשנות שגויה  .4

אה היא בדיה, מספר מכריע של אקדמאים והיסטוריונים מפחדים להודות כי השו .5

 .מחשש שיאבדו את מקום עבודתם

אמירות שהטענות לגבי קיום השואה משרתות אינטרסים של הטוענים אותן ואף הומצאו לשם  .2

 :כך, למשל

 ארצות הטענות בדבר האכזריות של הנאצים כלפי היהודים נוצרו מלכתחילה בידי .1

 .ישראל על מנת לאפשר את הקמתה וקיומה של מדינת ,הברית

 מדינת שהמציאו הציונים על מנת להצדיק את הקמת ציוני השואה היא זיוף .2

 .פלסטין מזכויותיהם על כל שטחי פלסטיניםונישול ה ישראל
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F


 

 

  המפלגה או ממישהו אחר מצמרת היטלר אדולףלא הייתה הוראה ספציפית מ .3

והשימוש בהם  ריכוז מחנותלמרות שריכוז היהודים ב ,יהודיםלהשמיד את ה הנאצית

 .רם בפועל למותםג כפייה עבודותב

 .השואה הייתה תגובה מוצדקת או מוצדקת חלקית למעשים שביצעו היהודים .4

 

 : שאלות לדיון בקבוצה

 מה אתם חושבים על הטיעונים שמוצגים?  .1

 האם הם הגיוניים?  .2

שנה טיעונים אלה יהיו משכנעים   20האם הטיעונים משכנעים? האם בעוד  .3
 יותר? 

 

 

 

 

 :  4קבוצה 

 המאבק בהכחשת השואה
 

 חוק חדש בהונגריה: עונש מאסר למכחישי שואה 

  142המחוקקים במדינה אישרו חוק שיאפשר לבתי המשפט לגזור עד שלוש שנות מאסר על מכחישי שואה. 
עדיין לא ברור כיצד תגיב מערכת המשפט, שפסקה בעבר שאיסור על הכחשת שואה מנוגד מחוקקים נמנעו. 

 לחופש הביטוי 

AP   04:16 , 23.02.10  :פורסם 

הפרלמנט ההונגרי אישר אמש )יום ב'( חוק שיאפשר לבתי המשפט לגזור עד שלוש שנות מאסר על 
. החוק, יוזמה של אטילה מסטרהאזי, מועמד מפלגת השלטון הסוציאליסטית לראשות שואה מכחישי

 מחוקקים נמנעו מההצבעה.  142. 197-1הממשלה, אושר ברוב של 
 
 

 הונגריה: מכחיש שואה נשלח לביקור באושוויץ

נעצר לאחר שהניף שלט ובו מסר אנטישמי המבטל את שואת העם היהודי בידי טכנאי מחשבים מובטל ש
הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה, נשלח על ידי בית המשפט לביקור באחד ממוזיאוני השואה 

 חודשי מאסר על תנאי 18באושוויץ, בודפשט או ירושלים. כמו כן, נגזרו עליו 

 19:19 01/02/13 פורסם | 2 חדשות | ולדמן עמית

עונש יצירתי: בית המשפט בהונגריה חייב אדם שהורשע בהכחשת השואה לבקר באחד מהמוזיאונים 
שת המנציחים את זכרם של ששת מיליוני היהודים שנרצחו במהלך מלחמת העולם השנייה. נוסף על כך, הו

 .חודשי מאסר על תנאי והוא חויב לסכם את מחשבותיו על הביקור באחד מהאתרים 18עליו עונש של 

גרגורי נאג'י, טכנאי מחשבים מובטל שנעצר לאחר שהניף שלט במהלך הפגנה בבודפשט שעליו נכתב "השואה 
בפרלמנט לא התרחשה", הוא האדם הראשון שהורשע בהכחשת שואת העם היהודי, לאחר העברת החוק 

 הקובע כי הדבר אסור והעובר עליו צפוי לספוג עונש של עד שלוש שנות מאסר. -  2010ההונגרי בשנת 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-21300-MjEzMDBfNDQ2MDU2ODZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-b793386ee961911004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-b793386ee961911004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-b793386ee961911004.htm
http://www.mako.co.il/news
http://www.mako.co.il/news


 

 

על פי החלטתו התקדימית של בית המשפט במדינה, חייב נאג'י לבקר במוזיאון "יד ושם" בירושלים, מוזיאון  
בקר באתר שבבירה ההונגרית ל השואה בהונגריה או במחנה ההשמדה אושוויץ. לדברי השופטים, אם יבחר

 לא פחות משלוש פעמים. על נאג'י נאסר גם להשתתף בכל סוג של אירוע פוליטי.  יהיה עליו לעשות כן -

 

 אונסק"ו מתכנן: מאבק חינוכי בהכחשת השואה

 הארץ מאת: ברק רביד,

 19:34 ,2007 באוקטובר 23יום שלישי, 

)אונסק"ו( אימץ היום )שלישי( החלטה לפיה הארגון יקדם את המודעות ארגון האו"ם לחינוך, מדע ותרבות    
לזיכרון השואה באמצעות תכניות חינוכיות ומאבק בכל צורה של הכחשת שואה. מדובר בהחלטה שיזמה  
ישראל, ושבחודשים האחרונים נעשו מאמצים מדיניים רבים כדי לגייס לה תמיכה. בסיוען של ארה"ב, 

מדינות שיתמכו במהלך, שאומץ פה אחד על אף  70- דה, הצליחה ישראל לגייס עוד כרוסיה, אוסטרליה וקנ
 החשש הראשוני כי מדינות ערב ינסו לטרפד את היוזמה הישראלית.

- משמעות ההחלטה היא כי אונסק"ו יוכל, במקביל לתכניות מודעות לשואה שמפותחות במטה האו"ם בניו 
זיכרון השואה ולעודד שילוב הנחלת זיכרון השואה בתכניות יורק, להכין תכניות חינוך והדרכה בנושא 

לימודים במדינות העולם, במחקרים ובכנסים. במקביל למהלך זה, עומדת להיפתח בתקופה הקרובה במטה 
האו"ם בניו יורק, תערוכה קבועה בנושא השואה, שתוצב במסלול שבו עוברים המבקרים והתיירים שמגיעים 

ה הינה פרי של מאמץ רב מצד משרד החוץ, ומטרתה ליצור איזון אל מול התצוגה לסיורים בבניין. התערוכ
 הקבועה בנושא הפליטים הפלשתינים, שנמצאת גם היא במקום.

 

 
 שאלות לדיון בקבוצה: 

1.  
 באיזה דרכים נאבקים בהכחשת השואה?  .2
 באילו מקומות נאבקים בהכחשת השואה? .3

 
 

  



 

 

 

 דף מידע למדריך:
 

   -עים מכחישי השואה לפי הקט
 ניקולאוס מיכלוליאקוס מיוון .1
 מאוסטריה דיוויד אירווינג .2
 מחמוד אחמדינג'אד .3
 הכחשה בעיתון של אוניברסיטת הרוורד. .4

 
 

 - המניעים להכחשת השואה
 

 בריחה מאחריות. -מניע פסיכולוגי .1
 בריחת העם הגרמני מתשלומי פיצויים לעם היהודי -מניע כלכלי .2
 היהודים בקשר וסחיטהמאשימים את  -פוליטי חברתי .3
 טיהור הנציזם מאשמה .4
 הטלת ספק בלגיטימציה של קיום מדינת ישראל. .5

 
 

 טיעוני המכחישים: 

 .המספר שישה מיליון יהודים שנספו הוא הגזמה פרועה .5

 .לרצח המוני של יהודים  גזים תאיהנאצים לא השתמשו ב .6

במהלך הסרטים שבהם מוצגות תוצאות ההשמדה שהוצגו לאחר המלחמה יוצרו  .7

 .הברית בעלות המלחמה כתעמולה כנגד הנאצים על ידי

 .להתרחשות השואה מזויפות במכוון או נתונות לפרשנות שגויה ההוכחות ההיסטוריות  .8

מספר מכריע של אקדמאים והיסטוריונים מפחדים להודות כי השואה היא בדיה,  .9

 .מחשש שיאבדו את מקום עבודתם

אמירות שהטענות לגבי קיום השואה משרתות אינטרסים של הטוענים אותן ואף הומצאו לשם  .3

 :כך, למשל

 ארצות יות של הנאצים כלפי היהודים נוצרו מלכתחילה בידיהטענות בדבר האכזר .1

 .ישראל על מנת לאפשר את הקמתה וקיומה של מדינת ,הברית

 מדינת שהמציאו הציונים על מנת להצדיק את הקמת ציוני השואה היא זיוף .2

 .פלסטין מזכויותיהם על כל שטחי פלסטיניםונישול ה ישראל

  המפלגה או ממישהו אחר מצמרת היטלר אדולףלא הייתה הוראה ספציפית מ .3

והשימוש בהם  ריכוז מחנותלמרות שריכוז היהודים ב ,יהודיםלהשמיד את ה הנאצית

 .גרם בפועל למותם כפייה עבודותב

 .השואה הייתה תגובה מוצדקת או מוצדקת חלקית למעשים שביצעו היהודים .4

 איך מונעים הכחשת שואה

 תי הכתבולפ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94


 

 

מתוך ספרו של אבו מאזן שכתב בערבית בשם "הפן האחר: הקשרים הסודיים בין  

 הנאצים להנהגת התנועה הציונית":

 

נהרגו ארבעים מיליון איש בני עמים שונים בעולם. העם הגרמני  מלחמת העולם השנייה"ב

ליון איש, העמים הסובייטים עשרים מיליון ואת היתר יוגוסלביה, פולין הקריב עשרה מי

ושאר העמים. אולם לאחר המלחמה התפרסם כי שישה מיליון יהודים היו בין הקורבנות 

וכי מלחמת ההשמדה הופנתה בראש ובראשונה כנגד היהודים ואחר כך כנגד שאר עמי 

 .אירופה

פר זה או להכחישו לחלוטין. במילים אחרות, לאמיתו של דבר, איש אינו יכול לאשר מס

אפילו פחות  -מספר הקורבנות היהודים יכול להיות שישה מיליון ויכול להיות קטן בהרבה 

ממיליון. העלאת הדיון בנוגע למספר היהודים אינה מפחיתה בשום אופן מחומרת הפשע 

ותי אינו יכול הוא פשע שהעולם התרב -ולו של אדם אחד  -שבוצע כלפיהם, שהרי רצח 

 ... .לקבל והאנושות אינה יכולה להכיר בו

הציונות דיברה תחילה על שנים עשר מיליון שהושמדו במחנות ריכוז אלו, אחר כך המספר 

הצטמצם מאוד והפך לחצי, כלומר לשישה מיליון בלבד. אחר כך המספר הצטמצם עוד 

הרגו או השמידו יותר יהודים יותר והפך לארבעה מיליון, שהרי לא יכול להיות שהגרמנים 

ממה שהיו בעולם בתקופה זו. למעשה, המספר האמיתי קטן בהרבה מן המיליונים 

כי המספר אינו עולה על  סבור ל הילברגראו השקריים הללו. ההיסטוריון והסופר

896,000.  

אחר כך ניסתה התנועה הציונית לתאר כיצד הם נרצחו במחנות הריכוז ובתאי הגזים, 

כשהיא מתעלמת משתי עובדות יסודיות. ראשית, חלק גדול מהיהודים נשאר בחיים ... 

ק מהקורבנות שנית, חיסול הקורבנות לא התבצע רק במחנות הריכוז ובתאי הגזים. חל

נפלו כתוצאה מהשתתפות במלחמות ובקרבות וכן בשל הרעב והמחלות שפגעו בכל עמי 

אירופה. בנוסף לכך, מחנות הריכוז לא היו רק ליהודים אלא כללו אנשים מכל אירופה 

 ...פאשיזםובהם לוחמים, אינטלקטואלים, משכילים, שבויי מלחמה ומתנגדי ה

אשר לתאי הגזים, שנאמר כי נועדו לרצוח יהודים: במחקר מדעי שפרסם הפרופ' 

הוא שולל את קיומם של תאים אלה למטרת רצח אנשים, וטוען  רובר פוריסון הצרפתי

 ".שהם נועדו לשריפת גופות בלבד, מחשש להתפשטות מחלות וזיהומים באזור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F

