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 דברי הסבר: ארי ליפינסקי 

 חברות וחברים, 

ונגד  השואה  הכחשת  נגד  הלאומי  למאמץ  לתרום  יכול/ה  מאיתנו  ואחת  אחד  כל 

הציוניות בפרט    האנטישמיות  דור ההכשרות    ושלולתרום חיובית להנחלת המורשת של 

אנא העבירו את הדף בכל רשת חברתית, לכל המכרים,       יהדות וקורות עם ישראל בכלל:  

לשימוש  ספר  בית  ותלמידים   לכל  רק    מורים  ולכל לא  מוזיאון  לכל  "שורשים",  לעבודות 

לדיהם ישאבו מידע אמין אודות ישראל,  ספרייה עירונית לכל מכר בחו"ל על מנת שהם וי

 קורות העם היהודי ואישים יהודיים מן העבר ובני זמננו.  

, אישים ומקומות המופיעים בזיכרונותיה ההכשרה להלן קישורים )לינקים( לדפי אינטרנט אודות  

אלונישל   אורה  בורינסקי,  באנציקלופדיה  אנליזה  המיוחד   .JEWIKI.NET    לו שם  האתר 

המוציא  ע מידע אמין אודות העם היהודי, אישים יהודיים, השואה ומדינת ישראל.  למטרה להצי

למנוע פרסומים של הכחשת    - בניגוד לכמה מאגרי מידע אינטרנטיים אחרים  –  לאור מקפיד 

מאפשר ליצור דפי הנצחה לקורבנות השואה או אף עמודי מידע  ומאידך    שואה ואנטישמיות 

באנציקלופדיה יש כבר מעל  .  ואף על אנשים חיים בהווה  או הוקרה על כל יהודי מן העבר 

הנצחה במסגרת זאת הינה   מאמרים שונים. לאתר יש מעל מיליון כניסות בשנה!  196,000

עולמית   אך באמצעות    JEWIKIהאתר       . 24/7במה הנגישה  בגרמנית,  כתוב  גוגל  אמנם 

ניתן בקלות לקרוא הכל גם בעברית או בשפה אחרת. דוגמה: היכנס לעמוד    טראנסלייט

סרגל מקם את "העכבר" על    ,     /Hachscharahttps://www.jewiki.net/wikiספציפי כגון  

בצד שמאל,   האנכי  המבוקשתהניווט  את השפה  עברית  בחר  ניתן    Hebrew  כגון  וכבר 

לנוחיותך.   בשפה  בנוחות  הטקסט  )לקרוא  את  האתר  מן  להעתיק  כמובן  יכול  שמעוניין  מי 

לתוך מסמך   הניווט    WORDובתוך מסמך    WORDוהתמונות  יש בסרגל  בגרסאות חדשות 

   (העליון מימין כפתור תרגום. ניתן לבחור תרגום קטע מוגבל או תרגום כל המסמך. 

בכל מאמר ניתן ללחוץ על מילים או מונחים המופיעים בכחול ובכך לעבור מיידית לדף המוקדש 

   /Hachscharahttps://www.jewiki.net/wiki  ההכשרה לנושא, כגון: אם נמצאים בדף אודות  

או שם מקום כגון    Anneliese Borinski ולוחצים על השם של איש מסויים )כגון אורה בורינסקי

, עוברים  Kibbutz Buchenwald,  או מונח מסוים כגון קבוץ בוכנוולד   Neuendorfנוינדורף

  מיידית לדף מידע אודות האיש או המונח המבוקש.

גם אם    מי שמעוניין להנציח קרוב משפחה או ליצור דף ביוגרפי ליהודי מסוים יכול לעשות זאת 

בשואה או נפל    כל אחד ראוי להנצחה גם אם לא נספה  . לא מדובר באישיות ציבורית בהכרח

. הנכם מוזמנים להפנות  ייעוד האתר לתעד את העם היהודי ואת מדינת ישראל, כי  במלחמה

לאתר מידע, צילומי מסמכים, תמונות, קישורים לסרטוני יוטיוב אשר ברשותכם אודות קרובי  

ובכך גם לנוער    על מנת לשמר את המידע ועל מנת להנגיש אותו לציבורמשפחה ומכרים  

 :  של אורה ספר מהולם בכל השפות. להלן דוגמאות לקישורים על אישים ומונחים ברחבי הע
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