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ליאור שמחייב  עמית שמש

                                                                                           סוף   חלופי   -   שרייבר   ובונגה
 

 שרייבר   :    "פעם   לקחנו   שבוי,   ואז   עלתה   השאלה   אם   אנחנו   צריכים   להרוג   או   לשחרר   אותו,   אז
 נתנו   לו   ללכת   לפנינו,   ורצינו   לירות   בו   מאחורה.   הוא   היה   בן   ארבעים   וחמש.   הוא   הצטלב   והשמיע
 'ררר'   כזה   (מחקה   מלמולי   תפילה),   כאילו   שהוא   ידע.   אני   לא   יכולתי   לירות.   דמיינתי   לי   בן   אדם   -
 משפחה,   אולי   ילדים.   ואז   אמרתי,   'אני   לא   עושה   את   זה'.   והלכתי.   לא   יכולתי   לראות   אותו   יותר."

 בונגה   :    "אז   חיסלת   אותו?"
 שרייבר   :    "אם   חיסלנו   אותו   מה   אתה   חושב?"

 בונגה   :       "אני   חושב   שכן   הוא   חייל   סובייטי   בסך   הכול."
 שרייבר   :    "אתה   צודק   שהוא   חייל   סובייטי   אבל   המחשבה   על   כך   שהוא   בסך   הכול   בן   אדם   עם
 משפחה   ואולי   ילדים   הטריפה   אותי   מבפנים,   לכן   לא   יכולתי   לתת   לדבר   כזה   לקרות.   בסך   הכול

 היינו   שלושה   אנשים   הייתי   חייב   לשכנע   אותם   שזה   מעשה   לא   מוסרי."
 בונגה   :    "הם   הקשיבו   בקולך?!"

 שרייבר   :    "לא   היה   קל,   אבל   לבסוף   כן.   למזלי   הם   היו   בעלי   היגיון   בריא   וגם   הם   ידעו   שהריגת
 שבוי   מלחמה   זו   עבירה   על   החוק   בינלאומי.   לבסוף   שחררנו   אותו.   אני   לא   יודע   איפה   הוא   או   האם

 זה   היה   מעשה   נכון,   אבל   לא   יכולתי   להרוג   משפחה   שלמה."
 בונגה   :    "הייתה   שם   משפחה?"

 שרייבר   :    "לא   הייתה   שם   משפחה,   אבל   להרוג   אדם   אחד   מהמשפחה   זה   כמו   להרוג   את   כל
 המשפחה   לכן   לא   יכולתי   לתת   לרצח   הזה   לקרות.   כשאני   חושב   על   הרגע   ששחרנו   אותו   אני   מתמלא

 גאווה.   אמנם   זה   אדם   אחד   מתוך   מיליונים,   אך   זו   התחלה   נהדרת   לתהליך."
  

   

                                                                                                 סוף   חלופי   -   וולטר   שרייבר
 

 אנחנו   עושים   סיבוב   ביער,   מן   סריקה   לבדוק   שאף   אחד   לא   מסתובב   כאן.   המפקד   קולט   מישהו   שנראה
 כמו   סובייטי   מתחבא   מאחורי   השיחים,   כדי   שלא   נמצא   אותו.   המפקד   הולך   לכיווננו   ואומר   לנו   להישאר

 במקום   שבו   אנו   עומדים.   אני   מסתכל,   והמפקד   מושך   את   הסובייטי   דרך   חולצתו.   מעכשיו   הוא   הופך
 להיות   השבוי   שלנו.

 
 עולה   השאלה   באוויר   האם   להרוג   אותו   או   לשחרר   אותו,   ואז   כולם   מחליטים   שצריך   לירות   בו

 מאחורה.   אני   הולך   כמה   סנטימטרים   מאחוריו,   ופתאום   אני   שומע   אותו.   משמיע   מן   'ררר'   כזה,   כאילו
 שהוא   ידע.   המפקד   פונה   אליי   ואומר   לי   לירות   בו.   אני   לא   יכול   לירות   בו,   יש   לו   משפחה   ואולי   גם
 ילדים.   אני   פוחד,   אבל   אני   יודע   שאני   חייב,   שאם   אני   לא   יירה   בו   המפקד   ירצה   להרוג   אותי.      בלית

 ברירה   אני   מבצע   את   הפקודה.   יורה   בשבוי   יחד   עם   רגשות   אשמה   ורחמים.
 

 עבר   שבוע   מאז   הרצח,   ואני   עדיין   חושב   על   זה.   אני   לא   יכול   לעשות   מעשה   בלי   לחשוב   על   אותו   יום
 שרצחתי   את   אותו   שבוי,   איך   אפשר   לחיות   ככה?   אני   אצטרך   להרוג   עוד   עשרות   שבויים,   אני   לא   יכול

 לעשות   את   זה.   זה   הורג   אותי.   כבר   עדיף   למות,   ולא   לחיות   ככה   יותר.   אלו   לא   חיים   ששווה   לחיות
 אותם.

  
 "אמא,   אבא   ואשתי   היקרים.

 אני   מצטער,   אך   אני   לא   יכול.   זה   קשה   לי   מידי.
 אני   הורג   אנשים   שלא   מגיע   להם   למות   ואני   חייב   לעשות   את   זה,   אבל   אני   לא   רוצה.

 אלו   לא   חיים   ששווים   לחיות.
 תספרו   לילדים   שנסעתי   רחוק,   לחופשה   ארוכה   במיוחד   ותגידו   להם   שאני   אתגעגע.

 אני   אוהב   אותכם   מאוד,   וולטר."
 

  אני   מסיים   את   המכתב   עם   דמעות.   אני   מרים   את   המבט   ורואה   את   האקדח   מונח   על   השולחן.
 אני   מכוון   אותו   לראש,   ועולה   לשמיים."

 
 
 
 
 

ליאור שמחייבעמית שמש

















 

                                                                                                                                                        סוף   חלופי      סגן   פריד
 סרן   שהיה   בss   הזמין   את   פריד   להשתתף   בהרג   יהודים   שהתרחש   מאוחר   יותר   באותו   היום,

 והעמיד   את   פריד   בפרשת   דרכים,   בה   היה   צריך   להתמודד   עם   דילמה   מוסרית   האם   להשתתף   בירי

 או   לסגת.   מצד   אחד,   מתוקף   תפקידו   היה   לציית   לפקודות   וללכת   להרוג   יהודים.   מצד   שני,   פריד   ידע

  שההרג   שמצווים   עליו   לעשות   הוא   אכזרי   ולא   הגיוני.

  יהודים   הם   בני   אדם   בדיוק   כמו   כולם,   "זה   ממש   לא   נחמד"   אמר   פריד.

 פריד   לא   נכנע   ללחץ   מצד   החיילים   או   מצד   הסרן,   והייתה   לו   האפשרות   לבחור   להתעלם   מן   הצעתו

 של   הסרן   ולסרב   לו.   הוא   יכל   להרוויח   מכך   אי   ביצוע   הרג   המוני,   אך   גם   סכנה   בתפקידו   כחייל.

 הוא   אמנם   לא   הצליח   למנוע   את   הרג   היהודים   ההמוני   מפני   שחיילים   אחרים   ביצעו   זאת   בכל   מקרה,

 אך   פריד   לא   הרגיש   נטל   על   דבר   שאינו   ביצע,   הוא   לא   הרגיש   רגשות   אשם   כי   הוא   עצמו   לא   ביצע

  את   המעשה.

 השלכתו   של   פריד   על   ידי   בחירת   תגובתו   לסרן   יכולה   להיות   אי   ביצוע   של   הרג   המוני   ומוות   של

 קרוב   לאלף   וחמש   מאות   יהודים.

 פריד   יכל   למנוע   את   ההרג   אם   הוא   בעצמו   לא   היה   הורג   את   היהודים   ובנוסף   היה   מנסה   לשכנע   את

 החיילים   לא   לעשות   זאת,   ולמנוע   מהם   להשתתף   בהרג   ההמוני.

 הבחירה   המוסרית   והקשה   של   פריד   הייתה   טובה   ורעה   יחדיו.

 בחירתו   של   פריד   הייתה   טובה   משום   שבחר   ללכת   נגד   הסרן   ולבחור   לא   להשתתף   בירי   ההמוני,   אך

 גם   רעה   משום   שלקח   סיכון   גבוה   על   תפקידו   כחייל.

  

 

 

 

 

 אדל   נרקיס

 

 

 

 סוף   חלופי      סגן   פריד

 
 סרן   שהיה   בss   הזמין   את   פריד   להשתתף   בהרג   יהודים   שהתרחש   מאוחר   יותר   באותו   היום,

 והעמיד   את   פריד   בפרשת   דרכים,   בה   היה   צריך   להתמודד   עם   דילמה   מוסרית   האם   להשתתף   בירי

 או   לסגת.   מצד   אחד,   מתוקף   תפקידו   היה   לציית   לפקודות   וללכת   להרוג   יהודים.   מצד   שני,   פריד   ידע

ssשההרג   שמצווים   עליו   לעשות   הוא   אכזרי   ולא   הגיוני.   פריד   החליט   ללכת   עם   הלב   ולמרוד   ב 

 לטובת   חיים   של   אנשים   אחרים.   כשסירב   להשתתף   והתחמק   מההזמנה,   הסרן   כעס   ושאל   באיזה   צד

 הוא   נמצא,   הוא   לא   הסכים   שפריד   יחמוק   מההזמנה   והכריח   אותו   להגיע   ולבצע   את   הפקודה.

 כשהגיעו,   הם   ראו   כ1500   יהודים   עומדים   בשורה   ומחכים   למותם.   פריד   החליט   לנקוט   בעזרת

 מעשה.   לפני   שהתחילו   היריות,   פריד   הדריך   את   היהודים   להעמיד   פני   מתים   וליפול   מהר   כדי   שלא

 יפגעו.      כ50   יהודים   ניצלו.   חייל   גרמני   דיווח   על   פריד   כשראה   אותו   מדבר   עם   היהודים   והעלה

  אותו   למשפט.   לאחר   המשפט   פריד   הורשה   והיה   נידון   לתלייה.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שחר   אבני

 
  

שחר אבניאדל נרקיס



 

 סוף   חלופי      סגן   פריד
 

  חייל   גרמני   שלקח   חלק   במלחמת   העולם   השנייה,   פריד   היה   שמו,   היה   סגן   שהפך   לקצין.

 פריד   סיפר   שבסוף   שנת   1941   היהודים   אינם   נחשבו   לבני   אדם   והחשיבו   אותם   לאנשים   בעליי

  תכונות   שליליות   בלבד,   אך   הוא   ידע   כי   אין   אמת   בדבר.

 יום   אחד   בילה   פריד   בראדום,   עיר   בפולין.   סרן   שהיה   בss   הזמין   את   פריד   להשתתף   בהרג   יהודים

 שהתרחש   מאוחר   יותר   באותו   היום,   והעמיד   את   פריד   בפרשת   דרכים,   בה   היה   צריך   להתמודד   עם

 דילמה   מוסרית   האם   להשתתף   בירי   או   לסגת.   מצד   אחד,   מתוקף   תפקידו   היה   לציית   לפקודות

  וללכת   להרוג   יהודים.   מצד   שני,   פריד   ידע   שההרג   שמצווים   עליו   לעשות   הוא   אכזרי   ולא   הגיוני.

 לאחר   התלבטות   רבה   שלקחה   מספר   ימים,   החליט   פריד   להסכים   להצעת   הסרן   והלך   לזירת   האירוע

 שם   חיכו   1500   יהודים   חפים   מפשע   לנורא   מכל.   בדיוק   בשנייה   לפני   שהחל   לירות   פריד   בכל   נפש

 חיה   ולהשמיד   את   כולם,   הוא   ירה   בכוונה   תחילה   מספר   יריות   מצמררות   וחזקות   באוויר.   223

 יהודים   נבהלו   מעוצמת   היריות,   נפלו   לבורות   אך   נשארו   בחיים.   פריד   הבין   שאם   הוא   יסרב   להצעת

 הסרן   להשתתף   בהרג,   מישהו   אחר   יסכים   והיהודים   ימותו   בכל   מקרה   ולכן,   הסכים   לבקשת   הסרן

 ורגע   לפני   שהרג   את   כל   ה1277   יהודים   האחרים,   הצליח   למנוע   את   מותם   של   223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופק   איזון

 

                                                                                                                                            סוף   חלופי      סגן   פריד

 
 סרן   שהיה   בss   הזמין   את   פריד   להשתתף   בהרג   יהודים   שהתרחש   מאוחר   יותר   באותו   היום,

 והעמיד   את   פריד   בפרשת   דרכים,   בה   היה   צריך   להתמודד   עם   דילמה   מוסרית   האם   להשתתף   בירי

 או   לסגת.   מצד   אחד,   מתוקף   תפקידו   היה   לציית   לפקודות   וללכת   להרוג   יהודים.   מצד   שני,   פריד   ידע

  שההרג   שמצווים   עליו   לעשות   הוא   אכזרי   ולא   הגיוני.

 הוא   היה   צריך   לנקוט   עמדה.   הוא   החליט   ללכת   עם   הלב   ולא   עם   הראש,   חיי   אדם   היו   חשובים   לו   פי

 כמה   וכמה   מהעתיד   שלו.   פריד   ידע   שזה   סוף   תפקידו   בצבא   הגרמני.   לאחר   שסירב   לבקשתו   של

 הסרן   מהss,   כציפיותיו      סולק   פריד   מהצבא.   אשתו   עזבה   אותו   ולקחה   עימה   את   ילדיהם,   לאחר

 שחשבה   שהוא   בושה   למשפחה.   פריד   החל   לצבור   חובות   ולאחר   חודשיים   עוקל   ביתו,   והוא   נאלץ

 לעבור   לגור   ברחוב   בשל   חוסר   ברירה.   פריד   מצא   את   עצמו   מהר   מאוד   ללא   מזון   ושתייה,   ולא   שרד

  אפילו   את   שלושת   השבועות   הראשונים.   לפעמים   הבחירה   הנכונה,   היא   דווקא   זו   שתהרוג   אותך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהונתן   נדב

יהונתן נדבאופק איזון















יסמין 

                                                                                                                סוף   חלופי   -   קורצבך
 השנה   הייתה   1942.   הרדיפות   אחר   היהודים   היו   בעיצומן   ולאוזנו   של   קורצבך   התגלתה   שמועה   על

 האקציה   שקרבה   ובאה.   קורצבך   שמע   באחת   הישיבות   עם   מפקדי   גטו   בוכניה,   את   העומד   להתרחש.

 מפעלו   של   קורצבך   מוקם   צמוד   לגטו   בוכניה   ושם   הועסקו   היהודים   מהגטו.

 לאחר   שקורצבך   גילה   על   האקציה,   כנראה   התערער   ושקל   עזרה   ופתרון   לעובדיו   היהודים   כיוון

 שנוצר   בניהם   חיבור   רגשי,   או   שפשוט   זה   פגע   במוסריות   האישית   שלו   בתור   אדם.   אך   הפחד

 מהשלטון,   על   חייו,   חיי   משפחתו   ועל   תפקידו   יצרו   הרתעה   מידית   מן   רעיון   נתינת   העזרה.

 ב עשרים   ושלושה   באוגוסט   1942,   בוקר   קפוא   ועכור   קורצבך   נכנס   עם   משאית   לתוך   הגטו   והחל

 להעמיס   עליה   אנשים.   הוא   צעק   עליהם.   הם   פחדו   ממנו   פחד   מוות.   כולם   נזרקו   ונדחקו   פנימה,   אל

 תוך   המשאיות.   החלה   הנסיעה   והם   הבינו   שמרגע   זה   הם   אבודים.   כל   אחד   חי   בשביל   עצמו,   אין   להם

 יותר   עזרה,   קורצבך   נטש   אותם   למוות.   החלה   האקציה   המדוברת.

 הנוסעים   מן   המשאיות   הושלכו   לתוך   בלבול   אדיר   אל   תחנת   הרכבת   הקרובה   בעיר,   הוכנסו   לתוך

 הרכבות   החנוקות   ומשם   אל   מחנה   ההשמדה   בלזץ.   בבלזץ   אין   סלקציות.

 אותם   2,500   יהודים   שנשלחו   באותה   האקציה   אל   המחנה   נשלחו   למוות   יום   אחר   יום,   אחדים

 הצליחו   לברוח   בשלב   הנסיעה   ברכבות   דרך   החלונות   הקטנטנים.

 יום   לאחר   מכן   חזר   קורצבך   לעבודתו   במפעל,   פרומר   הופיע   מולו   (אחד   מן   היהודים   שעבד

 במפעלו),   עמד   זקוף   בשער   הכניסה   למפעל   והסתכל   ישירות   לתוך   עיניו   הכחולות   של   קורצבך.

 פרומר   סיפר   לו   שהוא   הצליח   לברוח   מהקרון   ושכנראה   כל   משפחתו   מתה   עכשיו   במחנה,   ואז   פשוט

 נעלם   כלא   היה.   שום   פעילות      אלימה   לא   התרחשה   שם   באותה   סיטואציה,   אך   קורצבך   פשוט

 התפרק.   כאדם   מוסרי,   לא   יכל   לספוג   את   רגשות   האשם,   את   הידיעה   שאלפים   נהרגים   ואת   חלקם

 יכל   להציל,   ידע   שהוא   חלק   מרצח   נוראי   וקשה.

 לאחר   מספר   ימים   נמצאה   גופתו   של   קורצבך   מוטלת   על   רצפת   חדרו   במפעל,   לא   ניתן   לדעת   את

 ההתרחשות   באותו   חדר.   אולי   התאבד,   אולי   פרומר   חזר   לנקום   או   אם   בכלל   הייתה   זו   התנקשות

 נאצית.   מה   שבטוח,   קורצבך   כנראה   הרגיש   לא   נקי   מאחריות   והרולטה   הסתובבה   לכיוונו   בסופו   של

 דבר.   פעולה   שונה   שלו   יכלה   להציל   מספר   נפשות,   והסוף,   היה   אותו   סוף.   אז   האם   שווה   לקחת

  סיכון?

 
 

 סוף   חלופי   -   קורצבך
 

 השנה   הייתה   1941.   הרדיפות   אחר   היהודים   היו   בעיצומן   ולאוזנו   של   קורצבך,   (שבאותה   תקופה

 היה   מפקד   של   מפעל   לשיפוץ   כלי   רכב   צבאיים)   התגלתה   שמועה   על   האקציה   שקרבה   ובאה.

 קורצבך   שמע   באחת   הישיבות   עם   מפקדי   גטו   בוכניה,   את   העומד   להתרחש.   הוא   ידע   בדיוק   אילו

 זוועות   היהודים   עוברים   בגטו,   הוא   כל   כך   רצה   להציל   יהודים   מהמקום   הנוראי   בו   הם   נמצאים.

 קורצבך   חשב   בלבו   מה   עליו   לעשות.   הוא   עמד   בדילמה   קשה   האם   לקחת   את   הסיכון   ולהציל

 יהודים,   להיתפס   ולקבל   עונש,   או   לא   לקחת   את   הסיכון   ולא   לקבל   עונש.

 אחרי   מחשבות   רבות   מה   עליו   לעשות,   קורצבך   הגיע   להחלטה.   החלטה   שגררה   אחריה   רגשות

 אשמה   ופספוס.

 לאחר   ביקורו   של   קורצבך   בגטו   בוכניה,   הוא   החליט   לשנות   את   דעתו.   הוא   אמר   בלבו   שאחרי

 הזוועות   שהוא   ראה   הוא   חייב   לעשות   מעשה   ולקחת   סיכון,   למרות   שהמעשה   הזה   יגרור   השלכות

 חמורות   שעלולות   לפגוע   בו   ובמשפחתו.

 באותו   בוקר   קפוא   ועכור   למחרת,   קורצבך   נכנס   עם   משאית   לתוך   הגטו   והחל   להעמיס   עליה

 אנשים.   מאותו   הרגע   הוא   ידע   שאין   דרך   חזרה.   לאחר   זמן   מה   הסתבר   ששלושה   חיילים   עקבו   אחרי

 קורצבך   וגילו   שהוא   מחביא   יהודים.   הדבר   הוביל   לתפיסתו   של   קורצבך   ועלייתו   למשפט   צבאי.

 במשפט   הוחלט   להוציא   להורג   את   קורצבך   במוות   בתלייה,   ומשפחתו   נשלחה   למחנות   עבודה.

 מותו   של   קורצבך   היה   נבזה   ואכזרי   למדי,   אך   הוא   מת   בעולם   הזה   בידיעה   שהציל   הרבה   יהודים

 שנידונו   למוות   וזהו   מעשה   אמיץ,   מוסרי   ואנושי.
 

נטע זכאי
נטע זכאייסמין טז'ייב



הילה קירשנבאום נעם טל 

 סוף   חלופי
 הוא   נעמד   בחזית   המפעל,   וראה   כיצד   המשאיות   חולפות   על   פניו,   הם   נראו   כמו   חיות,   הוא   ידע

 שזוהי   הפעם   האחרונה   שהוא   יראה   אותם.
 בנקודה   הזאת   קורצבך   החליט.   הוא      נכנע   לשלטון,   הוא   הובס.

 בימים   שקדמו   לאקציה   קורצבך   שמע   את   החיילים   הנאצים   מדברים   ביניהם   על   האקציה   שקרבה.
 קורצבך   רצה   לעשות   משהו   בנידון   אבל   הוא   ידע   מ ה   היה   קורה   לבוגדים   באותה   התקופה.   הם   פונו
 למחנות   עבודה,   השמדה   והסתכנו   בעונש   מוות,   חקירות   של   הגסטאפו   "ותיקון   מחדש".   לבסוף   הוא

 החליט   להתבונן   מהצד,   לתת   לדברים   לקרות   ולהיות   חייל   "טוב".
 בחודשים   שלאחר   האקציה,   המפעל   חזר   לעבוד   כרגיל.   הכל   היה   אותו   הדבר   מלבד   דבר   אחד,

 קורצבך.
 קורצבך   לא   יכל   להתמודד   עם   רגשות   האשמה   שהיו   לו   מאז   יום   האקציה,   החרטה   על   כך   שהוא   לא

 הציל   אותם   ופשוט   התבונן   מהצד,   נתן   להם   לנסוע   אל   מותם.   הוא   החליט   שאם   יילחם   בחזית,
 רגשות   האשמה   ייעלמו   לו   והוא   יבין   כי   המעשה   שעשה   היה   הנכון   לעשות   כי   כך   מתנהג   חייל   טוב.
 בשנת   1945,   קורצבך   הוצב   בחזית   ומאז   נעלמו   עקבותיו.   יש   המספרים   כי   נהרג   או   התאבד   כי   לא

  יכל   יותר   להתמודד   עם   רגשות   האשמה.
 
 

 סוף   חלופי
 

 קורצבך   היה   מפקד   של   מפעל   לשיפוץ   כלי   רכב   צבאיים   בעיר   בוכניה   בפולין   שבו   הועסקו   מאות

 מתושבי   הגטו.   באותה   תקופה   היו   אקציות   רבות   ובפני   קורצבך   הייתה   דילמה-   האם   להציל   את

 היהודים   ולהסתכן,   או   לא   להתערב   ולא   ולהסתכן.

 קורצבך   החליט   שהוא   פועל   במטרה   להבריח   כמה   שיותר   יהודים   מהגטו   ולהציל   אותם.       ב עשרים

 ושלושה   באוגוסט   1941,   בוקר   קפוא   ועכור   קורצבך   נכנס   עם   משאית   לתוך   הגטו   כשבשער   עומד

 שומר   גרמני.   קורצבך   החל   להעמיס   על   המשאית   אנשים.   הוא   צעק   עליהם.   הם   פחדו   ממנו   פחד

 מוות.   רק   לאחר   כמה   רגעים   הם   הבינו   שזה   אליבי,   כדי   להתחזות   למי   שאינו   "אוהב   יהודים".   אף

 אחד   לא   ידע   אז   שקורצבך   משתמש   במדים   כדי   להציל   אותם,   את   אלפי   היהודים   שהיו   בגטו.

 קורצבך   העמיד   פנים   שהוא   מסתכל   ברשימה   וצרח   על   פרומר   בגרמנית   "איך   קוראים   לך".   אותה

  משאית   אשר   יצאה   מהגטו   הגיעה   למפעל.

 אך   להפתעתו   של   קורצבך   ועוד   הרבה   יהודים   אחרים,   בכניסה   למפעל   חיכו   להם   חמישה   חיילים

 גרמנים.   בדיעבד   הבין   קורצבך   שהחייל   הגרמני   שעמד   בשער   גילה   את   מה   שעשה   והלשין   עליו

  למפקדיו.

 העונש   היה   חמור.   לא   רק   שקורצבך   והיהודים   החפים   מפשע   נענשו,   גם   כל   משפחתו   של   קורצבך

 נענשה.   העונש   ליהודים   היה   מוות   מיידי,   ואילו   לקורצבך   מוות   בייסורים.

 אך   זה   לא   נגמר   כאן.   לאחר   משפט   ארוך,   הצבא   הגרמני   החליט   להעביר   את   קורצבך   לצבא   האדום

 והם   כבר   יהרגו   אותו   "בדרכים   שלהם".

 מותו   של   קורצבך   היה   אכזרי,   אך   הוא   מת   עם   מוסר   ואנושיות.
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