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פנייה לאוצר

ישראלים יוצאי מקדוניה :דברי הנשיא פרבנוב  -הישג גדול

מש’ הבריאות דורש
 42מיליון שקלים
לסל בריאות לזרים

לראשונה :בולגריה מקבלת
אחריות להשמדת  11אלף יהודים

משרד הבריאות דורש מהאוצר
 42מיליון שקלים כדי לספק
לכעשרת אלפים מבקשי מקלט
ואזרחים זרים סל בריאות הדול
מה לביטוח הבריאות הממלכתי
שלו זכאים תושבי ישראל .לדברי
ראש שירותי בריאות הציבור במל
שרד ,ד”ר איתמר גרוטו ,כ–3,000
ילדים זקוקים לביטוח שעלותו
 3,600שקלים לשנה .לכך יש
להוסיף  1,000שקלים בשנה ליל
לד בגין חיסונים ומעקב בטיפות
חלב .חלק מהילדים חסרי המעמד
מבוטחים כיום בהסדר עם קופת
חולים מאוחדת בעלות של  4מיל
ליון שקלים .כיום מוציא המשרד
כ– 7מיליון שקלים בשנה על אוכל
לוסייה זו לטיפולי חירום ,שחפת
ולידות .במשרד האוצר טוענים
כי המשרד חייב למצוא את הכסף
ממקורותיו .בארגון “רופאים לזל
כויות אדם” ,שסגר את מרפאתו
בתל אביב השבוע משום שלא
עמד בעומס הפונים ,הביעו שביל
עות רצון“ .הבקשה מהווה הודאה
באחריות המדינה לבריאותם של
מבקשי המקלט והפליטים” ,נמסר
מהארגון.
רותי סיני

עד כה סירבה המדינה לקבל אחריות להגליית יהודי תרקיה ומקדוניה לטרבלינקה בשנות ה'40-

בני הפלשמורה

שמגר :על המדינה
להעלות ארצה
את יהודי אתיופיה
נשיא בית המשפט העל
ליון לשעבר ,מאיר שמגר ,אמר
כי “חובת המדינה להעלות את
שארית יהודי אתיופיה ארצה .זו
אינה שאלה כלכלית ,אלא שאל
לה של ראייה ציונית ויהודית”.
שמגר ,המכהן כנשיא כבוד של
הוועד הציבורי למען שארית
יהודי אתיופיה אמר את הדברים
בכינוס חירום שנערך ביום רביעי
בירושלים ,בו הודיע הוועדה על
פתיחת קמפיין ציבורי נגד החל
לטת הממשלה להפסיק להעלות
את בני קהילת הפלשמורה לישל
ראל .בעוד שלושה חודשים ,לאל
חר שיעלו  800מבני הפלשמורה
שקיבלו את אישור משרד הפנים,
צפויה העלאתם להיפסק .הארל
גונים הפועלים למענם טוענים
שישנם לפחות עוד  8,000מבני
העדה בעיר גונדר שזכאים לעל
לות על פי קריטריונים שקבעה
הממשלה .בין ההחלטות שהתקבל
לו בכינוס היו קיום הפגנות המול
ניות נגד ההחלטה והגשת עתירה
לבג”ץ בשם המשפחות שלא זכו
לאישור הגירה לישראל .בנוסף,
הגיש ח”כ מיכאל איתן (ליכוד)
הצעת חוק פרטית המחייבת את
העלאתם של כל בני הפלשמורה
שיש להם בני משפחה בישראל.
אנשיל פפר

תצלום :רויטרס

נשיא בולגריה פרבנוב (משמאל) טומן פתק בכותל המערבי עם רב הכותל והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' ,אתמול

יוסי מלמן
בולגריה מקבלת לראשונה
אחריות על השמדתם של יותר
מ– 11אלף יהודים שהיו בתחומה
בעת מלחמת העולם השנייה.
נשיא בולגריה ,יורגי פרל
בנוב ,שביקר השבוע בישראל,
אמר ביום שלישי בטקס בבית
הנשיא בירושלים כי “כאשר
אנו מביעים גאווה מוצדקת על
מה שעשינו להצלת היהודים
אנו לא שוכחים שבתקופה הנ”ל
פעל בבולגריה משטר אנטישמי
ולא מתנערים מאחריותנו לגול
רלם של מעל  11אלף יהודים
שהוגלו מתרקיה ומקדוניה למל
חנות המוות”.
בשנת  1941סיפחה גרמניה
הנאצית שטחים בחבל תרקיה
שביוון ומקדוניה לבולגריה,
כאות הוקרה על שיתוף הפעולה
של בולגריה עמה .על פי הוראת
המשטר הנאצי ,עצרו שוטרים
בולגרים את היהודים שהתגוררו

אנו לא שוכחים
שבבולגריה פעל
משטר אנטישמי
הנשיא פרבנוב

בשטחים שסופחו ושלחו אותם
למחנה ההשמדה טרבלינקה
שבפולין ב–.1943
במקביל ,הצליחו מנהיגים
פוליטיים בבולגריה ומנהיגי
הכנסייה הפרבוסלאבית להציל
 48אלף מיהודי בולגריה ,אותם
דרשו הנאצים לגרש למחנות
ההשמדה .המלך בוריס הסכים
תחילה לדרישה הגרמנית אך
בלחץ קואליציית המנהיגים
הפוליטיים ,הכנסייה ואנשי רוח
בסופו של דבר לא עשה זאת.
במשך השנים הוצנע מעשה
ההשמדה של יהודי תרקיה ומל
קדוניה והודגש מעשה ההצלה
של יהודי בולגריה .לאחר נפיל
לת המשטר הקומוניסטי בשנות
ה– 90סירבו מנהיגי בולגריה
שביקרו בארץ ליטול אחריות
על המעשה והתחמקו מכך .עם
זאת ,ב– 1995הוצג לוח זיכר
רון ליד בית הפרלמנט בסופיה
המזכיר את הטרגדיה של יהודי
תרקיה ומקדוניה.
ביולי  ,2000לאחר מאבק
ממושך של עמותת “דור ההמל
שך” של יוצאי מקדוניה ,קבעה
ועדת היסטוריונים אותה הקיל
מה הקרן הקיימת לישראל כי
יש להסיר מיער בולגריה את
אבן הזיכרון שהוצבה בו למלך
בוריס.

יו”ר העמותה ,הד”ר נסים
יושע ,אמר אתמול כי דברי הנל
שיא הבולגרי הם “הישג גדול
וצעד אחד קדימה” ,אך העמול
תה דורשת כי בולגריה תתנצל
רשמית ובפומבי על ההשמדה
 בדומה להתנצלותו של נשיאצרפת הקודם ,ז’אק שיראק ,על
גירושם של  75אלף יהודים
זרים שבאו לצרפת לפני המלחל
מה ובמהלכה על ידי משטר וישי,
ששיתף פעולה עם הנאצים.

על מה קיבלה
בולגריה אחריות?

בשנת  1941סיפחה
גרמניה שטחים בחבל
תרקיה ביוון ומקדוניה
לבולגריה .ב 1943-עצרו
שוטרים יהודים שהתגוררו
בשטח שסופח ושלחו
אותם למחנה ההשמדה
טרבלינקה

בשבוע הבא :הכנסת תקבע איזו
ועדה תדון בשואה הארמנית
ועדת הכנסת צפויה לדון ביום שני או שלישי הקרוב בשאלה
באיזו ועדה ייערך הדיון בנושא ההכרה בשואה הארמנית .עם זאת,
קיים סיכוי שהדיון עצמו יתקיים רק במושב הקיץ של הכנסת
 כלומר ,אחרי פגרת פסח .זאת ,כיוון שהכנסת תצא לפגרה כברביום רביעי הקרוב.
יו”ר מרצ ח”כ חיים אורון שהגיש את ההצעה לסדר מבקש
להעביר את הדיון לוועדת החינוך ,בטענה שמדובר בנושא חינוכי
מובהק .יו”ר שדולת הידידות הפרלמנטרית ישראל־אזרבייג’אן,
חבר הכנסת יוסף שגל (ישראל ביתנו) מבקש שהדיון יתקיים
בוועדת החוץ והביטחון שרוב ישיבותיה סגורות לתקשורת .לדל
ברי שגל ,מדובר בנושא רגיש שעלול לפגוע ביחסי ישראל עם
טורקיה ובעשרות אלפי יהודים באזרבייג’אן הפרו טורקית.
שחר אילן

