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  ז"תשע ניסן – ר"דבר היו
  טקס יום השואה 

  
  . אורחים יקרים, דורות המשך, שורדי שואה

  :אשר מכבדים אותנו בנוכחותם, השגרירים ממדינות יוגוסלביה לשעברברצוני לברך בשמכם את 

 Jelena Rajakovič  -הגברת ילנה ראיקוביץ  , בוסניה תשגריר

   Pajo Avirovikj   איו אבירוביץּפמר , שגריר מקדוניה  -  

  Barbara Sušnik    -הגברת ברברה סושניק  ,סלובניה תשגריר

  Milutin Stanojevič -מילוטין סטנויביץ מר , שגריר סרביה

   Tina Krce  - הגברת טינה קרצה , קרואטיה ממלאת מקום שגריר
  ,מרכז הארגונים  -  נטלזמר אבי רו

  עדת התביעות וו -שבע פורת -בת גברת
  שגריר ישראל בארצות הבלקן –דן אוריין מר 

  הפדרציה הספרדית  - מר חיים כהן  
לכל מי  .בה בארגון והכנת הטקסרה תםעזרעל  "יד ושם"לישראל ול קיימתהתודה מיוחדת לקרן 

לחנה אדוני . מרים אביעזר ואיוונקה שמי, אנה שומלו :קרואטית- מעברית לסרבושעזר בתרגום 
לרינה בן נתן על . לשירה ספיר מלווה אותה באורגןהשירה ועל לרחלי ורדי  .על התרגום לעברית

תודה מיוחדת למילן פוגל  .צל וכן סיוע ברעיונות לטקסמאת לאה נבנ" תסריט"הקראת השיר 
ולכל מי שהושיט עזרה הנחיית הטקס לדניאל פוגל על  .עריכת העיתוןהכנת ועל ואלכס אקשטיין 

  . בארגוןה ויבעשי
לכל קורבן ". פורו של היחיד בשואהיס -לחלץ תווי פניהם"השנה הנושא המרכזי של יד ושם הינו 

הם  כאשר אנו מתייחדים עם זכרם, הברגעים אל. מורשת, סיפור חיים, םלכל קורבן פני, יש שם
  .אנו נותנים להם יד ושם. כאן יחד עמנו בטקסוזכרם נמצאים רוחם . לא רק בליבנו

היו יהודי מהם  60000, בשואה שישה מליון יהודים נרצחו. ה גבתה מחיר כבדימלחמת העולם השנ
בתי , קהילות נעלמו, משפחות נמחקו .בה לפני המלחמהשחיו היהודים  80000יוגוסלביה מתוך 

. רק קברים נותרו כעדות אילמת לכך שפעם חיו באותם ערים או כפרים גם יהודים, כנסת נהרסו
  . שב מאותה מלחמה מצולק בגופו ובנפשו, מי שהצליח לשרוד

. ם קטניםהפעם אנו מבקשים להצביע על המחיר הכבד שהמלחמה גבתה ממי שהיו תינוקות וילדי
לא ידעו מהי אהבת , הם לא זכו להגנת הוריהם, מסביבתם, המלחמה קרעה אותם ממשפחותיהם

הם נחשפו למלחמת קיום בעודם רכים . ולא ידעו שהם יהודים, לא ידעו למי הם שייכים, אב ואם
יש שנקרעו ממשפחות מאמצות . יתה קלהילא ה, גם טראומת הגילוי וחשיפת זהותם. בשנים

עברו תהליך כואב  ,כל אחד בדרכו, אולם כולם. יתה זו עוד תחנה בחייהםיוטפות ויש שהחמות וע
נשמע את . השנה הטקס מתמקד בסיפורי ילדים אלה". לוץ תווי פני הוריהם ומשפחתםיח"של 

  .ךשהסכמת לחשוף בפנינו את סיפור לךאני מודה . המרגש של סטלה לוי הסיפור
קיצרנו את , נים האחרונות וכן לבקשת חלק מהמשתתפיםסיון שצברנו מהטקסים בשימתוך הנ

ישנן עדויות נוספות של ניצולים , בעיתון המיוחד שערכנו לכבוד הטקס. מספר עדויות הניצולים
שהיו בזמן השואה ילדים רכים בשנים וזאת כדי שדורות ההמשך שצמאים לכל מידע בנושא 

 .יים ממקור ראשוןיוכלו לקרוא את סיפורי הח, שואת יהודי יוגוסלביה
בניינה  וביטחונה של , וילדים אלה יחד עם שאר ניצולי השואה שעלו ארצה נטלו חלק בהקמתה

  .מדינת ישראל
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  רעיה לופטה 
  " לחלץ תווי פניהם" –הדות יוגוסלביה י

  : מרצה ומדריכה ביד ושם והרצאתי תתחלק לשלושה חלקים, הטָ ּפָ שמי רעיה לוֹ 

  .סקירה קצרה על יוגוסלביה  בדגש על יהדות  יוגוסלביה במלחמת העולם השניה - חלק ראשון

  ".לחלץ תווי פניהם" –.ז" הנושא המרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע -  חלק שני

  .טדֶ נְ רגינה קָ  -מכתב אחרון, סיפור אישי –חלק שלישי 

, שתושביה( סרביהממדינות  מלחמת העולם הראשונהיוגוסלביה הוקמה בתום  חלק ראשון
נוצרים , שתושביה( קרואטיה, )ת יוגוסלביההיוו כמעט מחצית מאוכלוסיי, נוצרים אורתודוקסים

 מקדוניה, בוסניה, סלובניה, )מחצית מאוכלוסיית יוגוסלביההיוו גם הם כמעט , קתולים
  .מונטנגרוו

כחצי  -מיליון יוגוסלבים  15-יהודים מבין כ 82,000-היו ביוגוסלביה כ מלחמת העולם השנייהערב 
) 11,000(זאגרב , )11,000(הקהילות היהודיות הגדולות היו בבלגרד . אחוז מכלל האוכלוסייה

  .וחלקם היו ציונים, יהודים אלה שמרו על זהותם היהודית). 10,000(וסרייבו 

 בולגריהכבשה אותה ומסרה חלקים ממנה ל, פלשה גרמניה הנאצית ליוגוסלביה 1941באפריל 
חלק . מונטנגרו ורוב חבל קוסובו סופחו לאיטליה. מזרח סלובניה סופח לגרמניה-צפון .איטליהו

רוב מקדוניה סופח לבולגריה וכך גם . שהייתה תחת כיבוש איטלקי אלבניהנמסר ל מקדוניהמ
קרואטיה הפכה למדינה ; סרביהשבצפון  קה'מחוז באצהונגריה קיבלה חלק מ; פירוטהעיר 

מסרביה שלטו בחלק גדול . אוסטאשהותנועת ה 'יץלִ אבֵ ה ּפָ טֶ נְ ָאתחת שלטונו של  עצמאית
  .הגרמנים

שנבחר על ידי יד , "לחלץ תווי פניהם"ז "הנושא המרכזי ליום השואה והגבורה תשע – חלק שני
  .עיצוב זיכרון השואה: עלה מתוך העיסוק המתמיד לאורך השנים ביד ושם בנושא, ושם

 "...לזכור ולעולם לא לשכוח" –מדי שנה לקראת יום השואה אנו מוצפים בכרזות הקוראות 
דבר , כיצד אנו יכולים לגרום לדורות הבאים לזכור דבר שמעולם לא חוו, והשאלה הנשאלת היא

  !?שלא היה חלק מחייהם וחוויותיהם

כך לדוגמא חש גם . אף העסיק  את הקורבנות עצמם, עניין הזיכרון  והרצון שלעולם לא ישכחו
    :ותב בווכ לכתוב יומן יהודי ששהה במסתור במשך תקופה ארוכה ומחליט 

. והרי לא תדעו מקום קבורתי[...] כי לא תשימו זר על קברי , אני יודע! בני אדם שלאחר המלחמה"
שעפר מותם שפות , אחותי ואחי ושל כל מכרי, כשם שאני איני יודע את מקום קבורתם של אמי

את , ילהחל, חושש אני שמא אחלל. לא חושש אני מפני כתיבה כזאת[...] בכל השדות ובכל הגנים 
לא יעלה את זכרם , ואולי אפילו פחות מכך, שבעוד עשר שנים. זכרם של הקדושים השכוחים

  ".לא את זכרם ולא את זכרו של החורבן האיום. שום אדם

מעסיקה , "נזכור ולא נשכח"באופן שיביא לידי כך ש, ההתלבטות הנוגעת לדרך בה יעוצב הזיכרון
והשנה התקבלה ההחלטה , ברוח זו  הוקם המוזיאון לתולדות השואה. את יד ושם לאורך השנים

הרעיון העומד מאחורי הנושא הוא חשיפת סיפורים אישיים ". לחלץ תווי פניהם"לגבי הנושא 
אלה יגרמו למאזין לזכור . התרגשות והפנמה, הזדהות, אשר יוצרת אצל המאזין להם, מהתקופה

  . לעולם את אותם אנשים וסיפורם האישי בפרט וכל נושא השואה בכלל

סיפורה של רגינה   -דוגמה לטכניקה של עיצוב הזיכרון באמצעות סיפור אישי  -  חלק שלישי
הובלה עם  נשים וילדים מאזור בלגרד 10,000-כ יחד עם עוד 1941בנובמבר אשר  ,קנדט מבלגרד

  .נרצחושם ) Sajmište(ה טֶ יְׁש יִמ יְ מחנה סָ אל  בן השש) סשה( אלכסנדרונכדה , אוהכלתה 

, אביו של אלכסנדר, ובנה הבכור רודולף, שהיה עיתונאי ודיפלומט, בעלה מקסימיליאן קנדט
 עלו לארץ ישראל , הם שרדו. במחנה שהיה באזור בו שלטו האיטלקים 1941נכלאו כבר באפריל 
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  הבן האמצעי פרדי עלה לארץ ישראל . והתיישבו בקיבוץ עין גב" יִר אטּוּבָ ן פַ טֶ ְס "באנייה  1944-ב
        עלה , )ק'צֵ ילְ המכונה במכתב ִמ ( ראובן דפני, בנה הצעיר של רגינה. והתיישב בקיבוץ 1935-ב
הוא היה אחד הצנחנים הארצישראליים בצבא הבריטי שהוצנחו באביב . ות אחיובעקב 1936-ב

  .ר הנהלת יד ושם"ולימים היה סגן יו, יה כדי להציל יהודיםבליוגוסל 1944

מפקידה  ,מקסימיליאן, היא כותבת מכתב מרגש לבעלה ,כאשר גורשה רגינה מביתה אל המחנה
  .תב למשפחה בתום המלחמהוזו מעבירה את המכ, אותו אצל שכנתה הנוצריה

  :במכתב כותבת רגינה

 1941נובמבר 

  ,מקס היקר שלי

אבל עמדתי , סבלתי מאוד. אלוהים יעזור לי לעבור גם את זה, היום או מחר יקחו אותי למחנה
כבר . נתנה לי כוח, יק'צוִ מֹ , בכך מפני שהאמנתי באלוהים הטוב ומפני שאהבתי הגדולה לך

כך שאם , החבאתי כמה דברים. ה יודעים הכלושָ תיִ ְק טה וָ יאֶ  ָ .חודשים שלא שמעתי דבר משניכם
קתיושה היתה . לא הכל ילך לאיבוד, אלוהים הטוב יזכה אותנו במזל הטוב שנשוב ונתראה

ת כמה זמן אבל אני לא יודע, סשה ואוה נוסעים אתי. הכל מסודר בהתאם לאפשרויות. נהדרת
, אני מקווה שקיבלת אותם; לירות איטלקיות 10,000סה יאֶ שלחתי לך באמצעות  ָ . נשאר ביחד

  . קי'מוצ

לכן . אבל לא אהבתי איש בעולם כמו שאהבתי אותך, אהבתי מאוד את אמי ואת נעריי היקרים
אני . נמצא קתיושה יודעת היכן כל דבר. יום אחד יבוא סוף גם לזה. אתה חייב להיות חזק וסבלני

  .אבל יש לי הרגשה שנשוב להתראות. כותבת זאת רק למקרה שלא אנצל

  רגינה שלך

  
  

  עילי בוטנר  :מילים ולחן
  ילד ואבא ואמא

 
  בכל פעם כששמש שוקעת

  וכשמטוס בשמיים עובר
  שומר מלמעלה, אתה שם בכל אלה

  שכלום לא יהיה כאן חסר
 

   וכשגשם ראשון מגיע
   והלילה אפל ומנוכר
  דואג מלמעלה, אתה שם בכל אלה
   שלא יהיה לנו קר

 
  ובינינו נמצא הים

  השמיים ואולי העולם
  ילדי הקטן, וגם הם לא יפרידו בינינו

   לאהוב וללכת קדימה, ואפשר לנסות ולחייך
  ובסוף ניפגש ונשוב להיות

   א ואמאילד ואב
 

  

  
  
  
  

    בכל פעם שיש יום הולדת
   ולבית באים חברים
   משגיח למעלה, אתה שם בכל אלה

   שרק יהיה פה טעים
  

    וכשבכי תינוק מפציע
   זה דוקר ושורף את הלב

   שומר מלמעלה, אתה שם בכל אלה
    שלא יהיה לי כואב

  
  ובינינו נמצא הים
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  "מוראדיה"אסתר 
 5בת 

  אסתר לוי   

  סיפור חיי
  

ימים בהם אני נזכרת בשנות , ימים אלה שסביב ציון יום השואה הינם ימים לא פשוטים עבורי
  . ילדותי שעברו בצל המלחמה והשואה

  
  :כזה שבדרך כלל רואים רק בסרטים, סיפור ייחודי ומרגש, היום אספר לכם את סיפור חיי

בזמן , ה ויפהיֶ גוֹ לָ ת יחידה לּבְ ב, 1940- נולדתי בחבל קוסובו שביוגוסלביה ב. 75בת , שמי אסתר לוי
באותה תקופה הגרמנים החלו להטיל על היהודים ביוגוסלביה חוקים . מלחמת העולם השנייה

  . ואיסורים רבים
אני הייתי תינוקת והם . צעירים ואמיצים החליטו שהם לא מוותרים והצטרפו לפרטיזנים, הוריי

. סבתא אסתר שעל שמה אני קרויה, סבתיולכן השאירו אותי אצל , ידעו שלא אשרוד את המסע
  . למחנה מקומי, ואני איתם, גורשה סבתי ומשפחתה, עם הפרטיזניםביחד בעוד הוריי נלחמים 

  
הייתה ממש חלק היא  .שהייתה באה בבוקר והולכת לביתה בערב, בבית סבתי עבדה צוענייה

וגילתה שאנחנו כבר לא , דהבבוקר לעבובאה  ביום הגירוש היא. היָ ירֹ יְ ָהאשמה היה . מהמשפחה
  . השכנים שגורשנו למחנהי "עלה  ונאמר, שם

היא התחננה בפני השומרים שיכניסו . והגיעה יחד איתם למחנה, האייריה אספה את ששת ילדיה
שכמנהג הצוענים היו לבושים , ילדיה השומרים הכניסו אותה ואת. על מנת להיפרד מסבתי, אותה

  .שכבות רבות
למצוא דרך להוציא אותי , ביקשה מהצוענייה, הבינה שמצב היהודים ילך ויחמירשכנראה , סבתי

  . מהתופת הזו
תמסרי להם , אם ההורים שלה יישארו בחיים. קחי את הילדה הזאת ותגדלי אותה: סבתי אמרה

  . היא שלך, ואם לא יחזרו. אותה
הסכימה האייריה לקחת על עצמה את המשימה המסוכנת וכמעט הבלתי , למרות שחששה מאוד

  . אפשרית
ועטפה , האייריה לקחה בגד מלוכלך מאחד הילדים שלה. אני הייתי כולי עטופה בחיתולים לבנים

  .ואף אחד לא שם לב שלצוענייה נוספה עוד תינוקת, כולנו יחד יצאנו. אותי בו
  

  . שמי הצועני היה מוראדיה. לבושה כמותם ומדברת את שפתם. י חיי צועניםחיית, מאותו רגע
הפכתי להיות הילדה . כפי הנראה הסתגלתי במהירות לחיי החדשים

הצוענייה . המועדפת וקיבלתי יחס חם ואוהב שזכור לי עד היום
כרונות ילא היו לי ז. אהבה אותי אהבת אמת ודאגה לכל מחסורי

  . קודמים ואלה היו החיים שהכרתי
על המשמעות הרגשית והפגיעה בנפשה של , אף אחד לא חשב אז

תינוקת בת מספר חודשים שנאלצת להיפרד שוב ושוב מהמטפלים 
אני באמת , יחד עם זאת. אני בטוחה שהייתה לזה משמעות לחיי. בה

  .זוכרת את האייריה רק לטובה ובאהבה
יה סיפרה לי שיש לי אמא ואבא אחרים שנספו האייר, כשקצת גדלתי

  . שהיא מגדלת אותי ותמשיך לגדל אותי אצלה, במלחמה
זכרתי . היא לימדה אותי את שמות ההורים והסבים הביולוגיים שלי

  . את המידע שנתנה לי והוא עזר לי הרבה בהמשך
  

משפחות , יימההמלחמה הסת. חל מפנה בעלילה, כשהייתי בת חמש
  . שאולי נותרו בחיים קרוביםבני משפחה ואספו את השברים וחיפשו 

, אף אחד לא בא לחפש אותי. אני חייתי עם המשפחה היחידה שהכרתי –אני לא הייתי חלק מזה 
  .כנראה שחשבו שלא שרדתי. כי לא ידעו איפה אני

  . אדמהעל שטח , פרץ סכסוך בין משפחתי הצוענית לשכנים, אבל יום אחד
הוא הלשין והמשטרה , ואכן. אני אלך למשטרה להודיע שיש אצלך ילדה יהודייה: השכן אמר

  . וינט שהכיר את משפחתי היהודית'יחד עם אדם מהג, הגיעה לביתי
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 8אסתר בת 

  70והמשפחה חוגגים  אסתר 

תשאלו , הוא פחד לענות ואמר? כמה ילדים יש לך, שאלו אותו. הצועני שבביתו חייתי יצא החוצה
  . את אשתי

  . וינט ראה שאני הילדה הכי בהירה וישר הצביע עלי'האיש מהג, הילדים בינתיים יצאנו כל
: ואמרה, הצוענייה התחילה לצעוק ולבכות. לקח אותי על הכתפיים שלו והתחיל ללכת, בא שוטר

  . ההורים שלה מתו והיא שייכת לי
  . הם יחזירו אותי אליה, השוטרים הבטיחו להאייריה שאם ההורים אכן לא בחיים

את השמות נתנה לי ו, ה בו ביצה קשה שיהיה לי מה לאכוליתשהי, ינה לי תרמיל עם ציודהיא הכ
  . של ההורים והסבים שלי

  .ואף אחד גם לא שאל אותי, אבל לא הייתה לי ברירה, לא רציתי לעזוב את האייריה, בכיתי
ונמצאו  שאותרושם אספו את כל הילדים היהודיים היתומים , לקחו אותי לבית יתומים בבלגרד

  . אחרי המלחמה
  

שפת  ,השפה היחידה שהיכרתי כצוענייה ומדברת את ומתנהגת לבושה, צעירהקטנה ילדה הייתי 
בכיתי כל הזמן . לדבר איתי, ליצור איתי קשראף אחד בבית היתומים לא יכול היה . הצוענים

  . וחיפשתי דרכים לברוח
, המטפלת הגיעה. מדברת מעט צוענית העובדת בבית היתןמים תומישהו נזכר שאחת המטפל, ואז

  . ותחילה סירבתי לדבר איתה
לי קוראים ": ואז התחלתי לספר לה ,"?איך קוראים לך ילדה", היא התחילה לשאול אותי

  ". אבל פעם קראו לי אסתר, מורדיה
הצוענייה סיפרה לי " :ואני עונה "?את יודעת איך קראו למשפחה שלך" :ושוב היא שואלת אותי

  ". לסבא שלי קראו משה ולסבתא אסתר. קראו בלגוייה ולאמא קראו יפה שלאבא
ואף אחד , בוכה וצורחת, מבוהלתאני . ופתאום צנחה והתעלפה, מה שאמרתיהאישה שמעה את 

  . כי לא מבינים את השפה שלי, לא מבין מה אני רוצה
הילדה הזו , ייםכנגד כל הסיכו": היא החלה לספר בהתרגשות גדולה, לאחר שהאישה התאוששה

  !"הבת שהשארתי אצל הורי, היא הבת שלי
אם כי אף אחד לא ידע איך ממשיכים מכאן , הרבתה יהשמחה הי

-5בגיל . ולכן גם שום קשר רגשי, לא היה לי שום זיכרון מאמי. הלאה
היה עלינו לעבור תהליכים שעוברים עם תינוקות בשנות חייהם  6

  . הראשונות
זה המצב החדש וכולם צריכים , רדותאבל בהישרדות כמו בהיש

  . להסתגל אליו
. מכל משפחתי נותרו רק אמי ודודתי. התברר לי שאבי נהרג במלחמה

  .האיחוד בבית היתומים היה בגדר נס
  

עלינו  1948בשנת . אימי נישאה בשנית לקלמן ברוך, לאחר המלחמה
  . כולנו יחד ארצה והתיישבנו בבצת שבצפון

ובנוסף לחיות עם , הכל היה כל כך שונה, בארץ היו קשיםהחיים 
. הורים ששניהם שרדו את המלחמה אך גם איבדו כל כך הרבה בדרך

  .לצערי הוא נפטר כעבור שנתיים. קלמן היה עבורי אבא לכל דבר
נולדו לי , התחתנתי. ועברו עלי שנים יפות, ה'ל עם כל החבר"התגייסתי לנח, כנערה עברתי לקיבוץ

  .נכדים 9ושה ילדים והיום יש לי של
  

. במשך שנים הסיפור האישי שלי נשאר בעיקר ביני לביני
ולאפשר לפרסם , לדבר, אך בשנים האחרונות בחרתי לספר

  . את הסיפור
  . לאחרונה אף צולם סרט תיעודי על חיי אצל הצוענים

שדאגתי לכך שהאייריה תקבל תואר , חשוב לי מאוד לומר
  . והיא הצוענייה היחידה שזכתה לכך, חסידת אומות עולם

  
   



6 

 

 ירושלים, חנה אדוני: תרגמה מסרבית/ אלכסנדר לוי 

  במקום רע, נולד בזמן לא נכון, שבתאי לוי

 

בממלכת יוגוסלביה בפריידור , שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה 1941נולדתי בשנת 
למדתי מסיפורי האנשים הקרובים , כל מה שאני יודע על ילדותי המוקדמת. הרצגובינה-שבבוסנה

  .לפתע התחלתי להתעניין בשורשים שלי, שליכאשר בשנות השלושים , לי

המשוחררת  (Prijedor)ת אדירים על ְּפִרֵיידֹור הנאצים פתחו במתקפה עם כוחו 1942בשנת 

יחד עם המוני  (Kozara)נמלטה לכיוון ההר קֹוָזָרה , ואני הקטן בזרועותיה, אמי. שבמחוז קריינה
. הפשיסטים הדקו את הטבעת סביב קוזרה וטבחו כל מי שנקרה בדרכם. העם והפרטיזנים

מצאנו את עצמנו עם מספר זעום , מהוכאשר המתקפה הסתיי, הבריחה והטבח נמשכו כשבועיים

המקום בו ממוקמת היום אנדרטה , שעל ראש ההר (Mrakovica)בְמָראקֹוִביָצה , של ניצולים
  . גדולה לזכר הנספים בטבח זה

את אבי היא ראתה בפעם . סיפרה שהיא סרבית שאיבדה את תעודותיה, לונה קביליו, אמי
הועבר למחנה ריכוז של הוא , יו ששמו יוזף לויהוא נאסר כאשר הלשינו על. אחרונה בדוביצה

  . נרצח מכןאוסטאשה וזמן קצר לאחר ה

אמי . היה מלא (Jasenovac)מאחר שמחנה ריכוז יאסנובץ , אותנו שלחו לגארשניצה הקרואטית
הם לא הסכימו לתת לה מזון עבורי ועמדו על כך .  הועסקה כמשרתת אצל משפחה של אוסטאשה

אחותו של , אמי מסרה אותי לרגינה בראון לוי, בגלל קשיים עצומים אלה. שתמסור אותי לאימוץ
י דודתי מצאה עבור, לפני בריחתם. אשר תכננה לברוח להונגריה עם בעלה ושני ילדיה, אבי

, היא השאירה אותי אצלם. שרצו לאמץ ילד', ינוביץ'זורקה ווינקו דומאצ, משפחה קרואטית
  . ומאוחר יותר הצליחה להגיע לישראל בה נפגשנו מאוחר יותר, ברחה עם משפחתה

קראתי לעצמי שאצו . רק התחלתי לדבר וללכת, הייתי בן שישה עשר חודשים כאשר אומצתי
מאוחר יותר אומצתי כיתום . 'ינוביץ'אלכסנדר דומאצ- י שם סאשוולכן נתנו ל) קיצור משבתאי(

  . פטר ופול. באופן רשמי וחוקי והוטבלתי בכנסיית סט
וכאשר היא הופיע מיד עם סיום , אך הורי המאמצים לא ידעו שהיא חיה, אמי ידעה היכן אני

אמרו לי הורי , כדי שזה לא יהיה הלם גם עבורי בן החמש. היה זה הלם עבורם, המלחמה בזאגרב
  . מבוסניה באה לבקר אותנו" דודה ללה"המאמצים ש

. היא לא מצאה איש מקרוביה ומכריה בחיים. אמי לונה הגיעה לפריידור לבית הרוס לחלוטין

היא מצאה עצמה ללא . נשדדו ורוקנו (Sanski Most)ביתה וביתו של אביה בָסְנְסִקי מֹוְסט 
סיימתי בזאגרב את . לא אספה אותי אליה עד היותי בן עשר ולכן היא, מקצוע  או עבודה, משפחה

  . 'ינוביץ'בית הספר העממי כאלכסנדר דומאצ
זמן . אלא מישהו אחר' ינוביץ'לעתים קרובות שאלו אותי כיצד נודע לי שאני לא אלכסנדר דומאצ

  . רב מאד לא הייתי מסוגל לענות על שאלה זו
נודע לי באקראי מתוך , ו על חיי ועל תקופת התבגרותיעל התמורות הקיצוניות והגורליות שהשפיע

לא . קלטתי מידע זה בקושי רב מאחר ולא יכולתי ואף לא רציתי להבינו. שיחות האנשים שסביבי
הועברתי מזאגרב לסרייבו . שיניתי גם את מקום מגורי, זו בלבד שנטשתי את משפחתי המאמצת

הסתגרתי בתוך עצמי . ב היה עבורי קשה מאדהמצ. כדי לחיות עם אמי שבינתיים נישאה בשנית
אמי לקחה אותי לביקור , 1952בשנת , בתקופה זו. הרטבתי במיטה 11ובמשך שנה שלמה עד גיל 

אחות נוספת . אצל אחותה רבקה אשר ניצלה מפני שמספר שנים לפני המלחמה ברחה לפלסטינה
  .  א בישראלחיה גם הי, של אמי אשר בזמן המלחמה שהתה עם משפחתה באיטליה

רק אז הבנתי שאין לי אבא ובלילות . במשפחה חדשה כלל לא היה ברור, בשבילי הביקור בישראל
חוויתי , כמו את כל השינויים שעיצבו את חיי ואת אופי, את מצבי הקיומי. רבים בכיתי עליו

  . כעלייה איטית של מסך ערפל סמיך וזה גרם לי למשברים רבים
ואז גם שיניתי את שם  18קשר שלי ליהדות הבנתי וקבלתי רק בגיל את זהותי האמיתית ואת ה

  .אלכסנדר לוי, המשפחה לשם משפחתו של אבי
לא רק מפני שהצילו אותי ונתנו לי את חיי במתנה אלא , אני אסיר תודה לאנשים שאימצו אותי

יץ ורצוף נשארתי אתם בקשר אמ. גם מפני שגידלו אותי בהיותי רך בשנים והעניקו לי אהבה רבה
  . עד יומם האחרון
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 ארנה אלעזר  וחיים אלבחרי: ההורים

קשה לי . תיארתי כאן בקצרה רק כמה עובדות מחיי מתוך כוונה לא להרחיב מדי את היריעה
אני משאיר . לדבר על החששות והפחדים שעברתי במשך השנים והמלווים אותי עד עצם היום הזה

  . אותם לדמיונכם
היום אני חש הזדהות חזקה עם עד . אנשים מנהלים מלחמות מבלי להתחשב בילדים חסרי הישע

ולו , אונים לשנות-תחושת האין. סבל שילדים עוברים במלחמות הרבות המתנהלות בעולם
  .  גורמת לי לכאב רב, מצב זה, במשהו

 

  לאה נבנצל
 תסריט  

   
  מה הם תנאי הפתיחה של

  חבילה עטופה מלמלות
  על פסי רכבת בתוך סל

  ורק השם באותיות מסלסלות
  .תוקף לקיומההוא הנותן 

   
  מה הם תנאי הפתיחה של

  חבילה עטופה מלמלות
  שסביבה מתגודדים

  כפריים מצטלבים
  כי בעת כזאת גם תינוקת

  היא שם של פחד
   

  מה הם תנאי ההמשך
  באין אחות בין קני הסוף

  ורק שוטר פולני עומד
  לראות מה יעשה לה

  .פתח המנזר להביאה
   

  

  
  
  

  מה הם תנאי ההמשך של 
  נמשית מן הדם  יהודיהתינוקת 

  .ומטבלת לנצרות
  

  מה הם תנאי ההמשך
  של ילדה קטנה בתמונה

  סרט לבן בשערותיה
  נטועה בין גבר ואשה

  .כמו מלאכים מימינה ומשמאלה
   

  שנתנה להם אולי
  ,אושר זמני של שיכות

  שאולי הועידוה לרעות אוזים
  .משענת זקנתם, בכפרם

   
  ומה הם תנאי ההמשך של

  בת חמשילדה והיא רק 
  המוצאת אל אחיה

  לראות בסבלם
  באה בשנים, באה בימים
  ועדין תוהה

  .מה הם תנאי השליחות
  
  
  

  אלברט אברהם אלבחרי

  כך שרדתי
 

הורי באים ממשפחות  .להורי ארנה לבית אלעזר והרי אלבחרי ,בסראייבו 1937 11 26נולדתי ב 
כל  ,ספרדיות גדולות בנות שמונה אחים ואחיות

   .באטו במשפחה קראו לי .אחת
יש  1941עד הכיבוש הגרמני של סראייבו באפריל 

דאות ושאני יודע בו, לי זכרונות ותמונות מספר
   .כי התרחשו לפני תאריך זה

זכורים לי הביקורים אצל סבתא וסבא אלבחרי 
נשקף נוף  שמביתה ה סבתא אלעזריָ ה ּבֵ נָ ואצל נוֹ 

זכורים לי  .של העיר סראייבו ומיוחד נהדר
אירועים בבית ובחצר וכן נסיעות בהולות לבית 
חולים בגלל פציעה בעין מבעיטת סוס 

  .שבטיפשותי הרבה הכיתי עם זרד באחוריו
  

עם הכיבוש הגרמני של העיר בית הכנסת הגדול 
 ,החלו רדיפות. והמפואר נבזז ונשדד על ידי אספסוף
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 עם הגיעי לספליט 1942

 במנזר בספליט 1943

על ידי האוסטשים ששלטו למעשה על העיר ועל כל השטח  ,מאסרים ושדידת רכוש ,הגבלות
  .אבי נאסר מיד ונשלח למחנה יאסנובאץ. הכבוש בבוסנה והרצגובינה

 ,אני זוכר ביקור עם אמא במפקדה גרמנית ואצל קצין גרמני שהתגורר מול סבי אברהם אלבחרי
  .כנראה במאמץ לשחרר את אבא

אשר נאספו עד . נותרו הנשים הילדים וזקנות .יהודי סראייבו נשלחו למחנותרוב  1941עד דצמבר 
בנין שהיה מוכר לאימי בנסיבות של שירה במקהלה " בנובולנסיה"מהרה בבית התרבות היהודי 
  .וחיי תרבות יהודיים תוססים

  .אני זוכר את המקום מלא בנשים וילדים מבוהלים ותחושה של לחץ וחרדה
ֹו אלעזר דודי לבקר את אימא טנְ חרת הגיע לבנין דודתי אנגלה אשתו של מֶ באותו היום או למ

השיבה בחוצפה ובעוז זה הנכד  ,לשאלת השומר מי זה הילד .היא יצאה מהבנין אוחזת בידי .ואותי
  ???אינך זוכר ,שלי שאיתו נכנסתי

יר הנמל היא שלחה אותי לע ,אחרי מספר ימים אצל אנגלה בבית שבחצרו גרו קצינים גרמנים
  .ספליט בידיו של שליח שנשלח ידי דודי מוני להציל את אימו

  אקובו'נשלחו למחנה ג ,יותיה ואחיות אביחאימי וא ,השליח איחר וסבתי ביה אלעזר
  

זה מספרה בה  ,בין הדברים שאני זוכר .בל אותי בספליטידודי מוני ק
שאני זוכר הדבר השני  .נפרדתי מהתלתל הבלונדיני שאימי כל כך טיפחה

מוני מסר אותי  .גלויה שמוני הראה לי ואמר שהיא מאבא שלי אהי
מוני הבטיח להן . בכיכר ליד כנסיה" יוסף הקדוש"ם לנזירות בבית ילדי

  .כי יחזור אחרי המלחמה לקחת אותי בחזרה ובקש שישמרו עלי היטב
מא היו נסבלים בעיקר רחוק מהבית ואי ,החיים בעיר החדשה והזרה לי

אחותה ברטה אשכנזי , בעלה מילן, ןה זוֹ אדָ כי לא רחוק משם התגוררו נָ 
המשפחה המתינה  .שזה היה ביתו" דוֹ  ֶ'א גּבָ ְר ּבָ " ואביהן  ובנה צבי 

לשחרור פאולה בתם של נאדה ומילן שישבה בבית סוהר ועמדה 
הרים אל עם שחרורה מעט לפני הכיבוש הגרמני כולם יצאו ל .להשתחרר

העיר הייתה בשליטה איטלקית ובמנזר למדנו  .הפרטיזנים להלחם
  .ולספור באיטלקית לדבר לשיר 

  

. הגרמנים הפציצו את ספליט כהכנה לכבוש 1942 בדצמבר
בחוץ ברחוב ראיתי לראשונה איש . בית הילדים שלנו נהרס

. קורת גגנותרנו ללא  .מת שוכב על מזרון זה היה מפחיד
ילדים מבוהלים ומפוחדים בחפשן  52 ,הנזירות לקחו אותנו

. ה בעירקָ ְס ְט ֶר בְ נמצא לנו מנזר ברחוב לוֹ  .מקום מקלט בעיר
ממקום של רוגע אהבה ורוך נכנסנו  .חיינו השתנו בבת אחת

נענשנו על  ,נזירות המקום החמירו איתנו .ייםאלמצב חדש ומ
לשירותים נאסר  ,)ר רחצהכמו שתית מים בלילה מכיו(כל דבר 

היו מצבים שילדים לא יכלו  .נו ללכת ונאלצנו להתאפקילע
  .להתאפק והשתינו במכנסיהם בזמן התפילה

שנים רבות זכרתי  .כריעה על ברכיים על גרעיני תירס או על מלח גס ,עונשי היו קשים וכואבים
כי במנזר זה היינו בסך הכל התברר  .כרונות האלה וייחסתי אותם לנזירות בכלליבכאב רב את הז

ה יָ ילִ ִס הנזירות סֶ , אני זוכר היטב כי אחרי הטראומה הזאת. שבועיים כואבים ובלתי נשכחים
החיים חזרו למסלולם מבחינת היחס . הקָ ְס נְ שָ קוֹ ה מבנה קטן ברחוב סוֹ יאס קבלו מהעירייטָ ִר וקוֹ 

  .החם הדואג ובלי מכות ועונשים ובעיקר יכולנו ללכת לשירותים
  

 .עם הכיבוש הגרמני של העיר גם דודי מוני אלעזר הצטרף לפרטיזנים בהרים שסביב ספליט
 .שמי החדש היה אנטון.הנזירות מצאו שעת כושר והטבילו אותי לנצרות בטקס צנוע עם שושבין

מבוהלים  ,במקלט יושבים בין תפוחי אדמה מרקיבים ובזמן ההפצצות הנזירות שמרו עלינ
  .עיקרי הזכור לי היה לחם כלשהו ושוםהאוכל ה. ומפוחדים
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  האודיסאה של קפלוס
  אלבחרי ו של אבייתועבודמ

הנזירות הצטוו להעביר את הילדים לבית ספר של נזירות  1945עם שחרור יוגוסלביה באפריל 
רים עם ילעיתים קרובות יצאנו לעיר צועדים כפיונ .ללמוד בבית ספר של ממש והתחלנ .אחרות

  .קבקבים מעץ שהי תחליף לנעלייםמטפחת אדומה על צוואר שרים שירי מולדת וצועדים בסך עם 
מצא עד מהרה את הנזירות ססיליה  ,אלעזר חזר מהמלחמה לבוש מדי קצין בפרטיזנים ונימ

  )בשם הזה הפקיד אותי בידיהן(וקוריטאס וביקש את באטו 
. כי קראו לי אנטון, לא ידעו מי זה שםהוא ביקש את באטו ו. הנזירות שלחו אותו לבית הספר

כי לא מביאים את הילד הוא שלף אקדח ואיים כי יהפוך את המקום אבן על  אחרי שמוני ראה
  .וראה זה פלא עד מהרה מצאו אותי, אבן

  
לאט לאט גיליתי שיש . עם חזרתי לסראייבו מהמנזר בספליט הייתי במוסד יתומים של הנזירות

  .לי קרובים בעיר שאת טיב קרבתם לא הבנתי
שם לראשונה גיליתי כי לנאדה  ,אהבתי מאד לבקר בביתם .ומילןבין הקרובים גיליתי את נאדה 

   .יש תוכניות לגבי שיקום מצבי הגופני הירוד
עד מהרה נאספתי לביתם ומצאתי לראשונה בית חם אוהב מלא באנשים שמחים שרים ומארחים 

פנית ופעילות גו )ביצה שלוקה במרק חם(קבלתי מנאדה ומילן טיפול מיוחד בתזונה  .מלאי הומור
היום אני מבין כי חיים של ילד בן עשר בבית של  .תית שלייבנסיון לישר ולזקוף את היציבה הבעי

אני מוקיר וזוכר יום יום את  .מבוגרים שיש להם כבר נכדה ואבא זקן היו מבחינתם הקרבה רבה
  .תרומתם של נאדה ומילן למי ומה שאני היום

לגור עם  ברתיתי לדאבון לבי מהבית הנהדר הזה ועאחרי שנה מבלי להבין בדיוק למה ומדוע נותק
  .אישה שאיני מכיר אם כי שמעתי לעתים קרובות שהיא הצילה את חיי, אנגלה

אנגלה הטילה עלי עבודות בית  .י בנה התעלל בי יום יום'יוז .חיי אצל אנגלה הפכו עד מהרה לסיוט
וחדים היו הסגר במרתף איפה עונשים מי .קבלתי מכות עם מנער שטיחים, וכשלא הייתה מרוצה
 .משם באה כנראה אהבתי לכרוב הכבוש. כבוש.שהיו חביות עם כרוב

התשובה שחזרה  .חזרתי לנאדה וביקשתי לחזור כך עשיתי אצל קרובים נוספים שחיו בעיר
  .כי אנגלה קבלה אפוטרופסות עלי מהרשויות, הייתה

רדי הקהילה ואיימו שזמינו אותה למהם ה .לבכות ולהתלונן ,התחלתי לברוח לקהילה היהודית
  .וההתעללות חזרה ,בלבד זה עזר לזמן קצר .עליה בתביעה משפטית

את וטָ וְ צָ נשלחתי לקייטנה ּב ,אחרי ששוב חזרתי לקהילה ואמרתי כי איני חוזר יותר לאנגלה
שבע רצון  .יום אחד הופיע אישה שליחת הקהילה ולקחה אותי ברכבת לסראייבו .שלחוף הים

  .מהצלחתי נשלחתי לבית היתומים של הקהילה היהודית בבלגרד
. ילדים חדשים ובעיקר אווירה של הכנות להצגת סוף הקיץ ,עיר חדשה ,נפתח לפני עולם חדש

רשמו  .ן וגן החיות הסמוךָד גְ ימֶ לִ בשחייה בברכה מקורה וטיולים במבצר קָ  ,בילינו בטיולים בעיר
קחתי לבחינה בשירה לתוכנית לילדים ברדיו לנ .ימודיםאותי לבית ספר לקראת פתיחת שנת הל

 .מבוגרתישבו שם שתי נשים צעירה ו .יום אחד הוזמנתי למשרדה של גברת שטיין המנהלת .בלגרד
  ???שאלו אותי האם אני רוצה להיות מאומץ על ידן

  .הסכמתי .וגם נורא רציתי כבר בית ,אני כנראה לא ידעתי מה שידעו ילדים אחרים שסירבו
בשחיה יומית בים ובישיבה בבתי  ,בילינו במלונות מפוארים ,עיר קייט ,עד מהרה יצאנו לאופטיה

הוא  .לעיתים דברנו בדואר בטלפון עם מוצי בעלה של קטיה המבוגרת .הקפה אחרי הצהריים
עם סיום עונת הקייט העיר התרוקנה לאט  .נשאר בבולגריה והשלטונות סרבו לאפשר לו לצאת

למוצי ניתן  .שם לקטיה הייתה חברה .נופשים וגם אנו נסענו לזאמון הסמוכה לבלגרדמתיירים ו
  .לצאת את בולגריה והוא הצטרף אליינו בזאמון

  .במשפחת וייס המארחת דאגו להשיא את סאשא הצעירה לארווין רווק מקומי
  

את כל היהודים מבלגרד  בדצמבר עלינו לרכבת שהובילה
עלינו לאניה  .ר בים האדריאטיאקָ אוהסביבה לאוניה לנמל בָ 

באוניה נבנו  .בהמות  שהייתה במקור אניה להובלת" קפאלוס"
ה יתדרגשים ללינה שהאפשרות היחידה להיכנס אליהם הי

עד מהרה ו ,שטה לאורך החוף האדריאטי ההאוני .בזחילה
 הרקה עד סיציליה וקראהאוניה נז. נקלענו לסערה גדולה

אוניות שיצאו מיוון חזרו והודיעו כי  .קריאות אס או אס לעזרה
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  משפחת אלבחרי    שלושה דורות

  סבא רבא יהודה אלבחרי
ומשפחת אברהם אלבחרי 

  שנספתה בשואה
  מעבודותיו של אבי אלבחרי

חתונה לשני זוגות אחד מהם היו  תעם שוך הסערה אחרי ימים רבים וקשים נערכה חגיג .טבענו
  .סאשא וארווין

  
זמן  כל .הכי זכור לי ריח הלחם הלבן שהועלה לאניה .בחיפה האוניה לרציףנקשרה לדצמבר  26 ב

ההפלגה אכלנו ביסקויטים בלי מלח וביוגוסלביה שאחרי המלחמה לא היה לחם לא לבן ולא 
  .ועוד באותו הלילה נשלחנו לבית העולים בבאר יעקב .שחור

ניגשה אלי אישה לא מוכרת ושאלה האם אני בנה  ,בבקר ההתארגנות במחנה העולים בבאר יעקב
יש לך בארץ בן דוד בשם דדו אלעזר והא קצין " ליוהיא אמרה  ,השבתי בחיוב ??של ארנה אלעזר

   ."גבוה בצבא
אני הייתי  .פטרה ממני ושלחה אותי למוסד דתי בכפר הרואהנמיד אחרי פסח המשפחה המאמצת 

שוב נותרתי לבד מרומה . הם עזבו את הארץ לטנגירמהר מאד  .הכיסוי שלהם לקבל אישור לעלות
 ,ילדים מכל העולם ,עונשים ,מכות. הרגע הראשוןאת המוסד לא אהבתי מ. מושפל ומאוכזב

איש לא טרח להסביר את פשר  .כובע ולהתפללחבוש בחשוב מכל היה ללכת ו. אלימים ומקללים
  .המילים שבתפילה

תוציא אותי  ,דדו אלעזר בקבוץ עין שמר ובו רק בקשה אחתבן דודי התחלתי לשלוח מכתבים ל
לאכזבתי הוא לא לקח  .יהכרתלבוש מדים עם דרגות שלא  אחרי שנתיים וחצי הגיע בן דודי .מכאן

התברר לו כי אני שייך  ,ית הנועריאחרי שניסה להוציא אותי בצורה מסודרת בעל. אותי מיד
אמר לי לארוז ולקח אותי משם לשמחתי , טנדר צבאיביום אחד הוא הופיע  .להפועל המזרחי

עד מהרה השתלבתי . הגענו לקבוץ רוחמה 1951בצהריים של אותו היום בחום של אוגוסט . הרבה
  .ל.ה.ל צ 1954 בחברת הנוער ואתם התגייסתי ב

רוחמה נולד  בקיבוץ . עבדתי בגינות נוי והייתי רועה צאן .קבוץ שש שניםהאחרי הצבא הייתי חבר 
פשר יהקיבוץ א. היה לי מנטור קרמיקאי דניאל נחום .בי הצורך לעסוק באומנות בעיקר בקרמיקה

מאז אני עוסק  .אצל פנחס אברמוביץ פעם בשבוע   ללמוד בתל אביב בסמינר הקיבוצים לי 
  .בחומר פיסול בנייר ובניה  ,ציור ,בדים הדפסת  ,מגזרות נייר :בתחומי אומנות שונים

  
הנצחתי . בחומר ,בשנים האחרונות התמקדתי בפיסול פיגורטיבי

ם את יצרתי סדרת פסלים המלווי ,את שתי משפחותי שנספו
סצנות מחיי היום  ,סיפור חיי ובין היתר פיסלתי זיכרונות משם

הצגתי את עבודותיי בתערוכות קבוצתיות  .יום ואירועים שסביבי
  ובתערוכת יחיד בעירי חדרה 

  
 .'יץבִ ילֶ נִ לאישה את מירה דָ עזבתי את הקבוץ ונשאתי  1963 ב

היום אנחנו סבים  .ורד ודדו ,דנה ,נולדו לנו ארבעה ילדים אורנת
  .נכדים  13 -  ל
  
יצאתי למסע שורשים במסגרתו למדתי הרבה על  1988 ב

אספתי מסמכים  ,משפחתי
ופגשתי את הנזירות ססיליה 

וקוריטאס שהצילו את חיי ואת חייהם של עוד ששה ילדים 
  .יהודים

עם שובי לארץ פעלתי במוסד יד ושם כדי שיכירו בהן 
הנזירות קבלו את האות בספליט  .כחסידות אומות עולם

בנוכחות של אנשי ממשל והעיר ובהשתתפותם , במעמד חגיגי
של נציג הקהילה היהודית בספליט ואורחים מהקהילה 

  .היהודית של בלגרד
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  ההורים וינקה וליאון

  עם האם המאמצת
  אסתר ביטי

  שאול גטניו

  קורות חיי ביוגוסלביה בתקופת השואה
  

  .בבלגרד בירת יוגוסלביה להוריי וינקה וליאון גטניו 21.8.1940נולדתי ב 

 ) (Zora Pičulinּוִלין'זֹוָרה ִּפיצ זמן קצר לאחר הולדתי התקבלה הגברת
הצליחו   זורהההורים שלי יחד איתי ו.  לעבוד כאומנת שלי בבית  הוריי

) Macedonia( מקדוניה בירת חבל (Skopje) ְּפֶיהְסקוֹ לברוח מבלגרד ל
שביוגוסלביה אל משפחת הורי אבי שאול ושרה גטניו עם שני בניהם 

  .בשם מרי 6ילדה בת  להו ,ובתם דייזי שהייתה נשואה
ה לא ברחו מבלגרד יחד אתנו ואינני יטָ נִ נטה ובתם ֶר 'זומיקה  ,אימיהורי 

  .1941ו את סרביה באפריל ה בגורלם כאשר הגרמנים כבשעליודע מה 
שקבלו לידיהם (בשעות הבוקר המוקדמות אספו הבולגרים  11.3.1943ב 

 מֹונֹוּפֹול את כל יהודי מקדוניה למחנה הטבק) את השליטה במקדוניה

)Monopol( וביניהם אני עם הורי ובני משפחה רבים  סקופיהשב
  .יםראח

בירת לּוְּבִליָאָנה זורה התגוררה ב –זורה שוחררה כיון שהיה רופא שהעיד שזורה איננה יהודייה 
  .לפני שהגיעה לבית הוריי סלובניה

ב אנוֹ דַ גְ וֹ שהיה הבישוף הקתולי של סקופיה פנה אל ּב) Smiljan Čekada(ָקָדה 'ְסִמיְלָיאן צֶ ' דר 
רמני ואמר להם שהמעשים שלהם הם פשע ה הקונסול הגיטֶ וִ אל מפקד המשטרה הבולגרית ו

  .הוא הצליח להציל חמישה ילדים יהודים ואני ביניהם--כאשר הוא מסכן את חייו 
  

ובו רשום שעליה  קדה'צ' דר י"כנראה  ע –זורה בהיותה מחוץ למחנה קבלה  פתק מנער מקומי 
  .להתייצב  בבית החולים לקבל אותי מידי אימא שלי ולברוח

זורה יחד איתי עלתה .  ומסרה אותי  לידיה  לבית החולים  שם הייתה זורה  אימי לקחה אותי

היא הסתירה אותנו לילה . לחברתה ִמיִליָצה שהייתה נשואה ולה שלוש בנות) Vodno(להר וֹוְדנֹו 

קופייה לבדוק סלמנזר שב 12 –בת ה ) Bistrica(ה ִּביְסְטִריָצה תָ אחד ולמחרת היא שלחה את ּבִ 
לאחר זמן לא רב . הנזירות קיבלו אותנו והסתתרנו במנזר. האם הנזירות יסכימו להסתיר אותנו

)  (Letniceולכן שלחו אותי ואת זורה למנזר ֶלְטִניֶצה . הנזירות פחדו שהדבר יודע לבולגרים
י "רף עכאשר הייתה סכנה להיט -ולאחר שלושה ימים של הליכה בהרים בשלג , שבחבל קוסובו

  . הגענו למנזר שם נשארנו עד לסיום המלחמה -הזאבים 
אני וזורה התגוררנו בבית קטן . לטניצה הוא למעשה כפר מקסים בחיק הטבע ובו כנסיה גדולה

בתקופה בה . וכאשר היינו שם הנזירות המירו את דתי לנצרות ולמדו אותי את כל התפילות שלהם
כל משפחתי הגדולה ש וגם לא. י  מחשש שיפגעו בשנינוהיינו שם זורה לא ספרה לי שאני יהוד

זורה הייתה יוצאת לעבוד בשדות . ספרה לי זאת רק לאחר סיום המלחמה בסקופיה היא .נרצחה
אבל היו מקרים שבהם הייתי נשאר לבד בבית , עם סוס ועגלה ובחלק מהזמן הייתי מצטרף אליה

לא . פחד שאני זוכר היטב עד היום –אותי  ואז ילדים מהמקום היו מתעטפים בסדינים ומפחידים
  .היה שם שום פחד או חשש מהגרמנים או הבולגרים וכן לא היה מחסור במזון

בכניסה לבית שלנו היה משטח מלבני קטן של בטון לניגוב הרגליים 
ובאחד המקרים בהיותי לבד לא רחוק מהבית ראיתי אווז שהיה גדול 

בבהלה  לכוון הבית ואז נפלתי על  פחדתי ממנו ורצתי, ממני שרץ אחרי
   .פני משטח הבטון ושברתי את האף וכל הזמן היה לי קשה לנשום

אסתר : ייִט משפחת ּבִ בסיום המלחמה חזרנו לסקופיה אל  1945במאי 
אשר שוחררו ממונופול כיון , אחות סבתי בעלה חנניה ובתם הצעירה שלי

ולמשפחת , שוחררו שלכל יהודי שהיו לו ניירות הקושרים אותו לספרד
  . ביטי היו את המסמכים הדרושים ולכן שוחררו

באניה  עליתי ארצה 1948בדצמבר . משפחת ביטי אימצה וגידלה אותי
  .זורה נשארה  ביוגוסלביה. עם משפחת ביטי קפלוס

 7200- למעלה מ -וביניהם כל בני משפחתי הרבים  כל יהודי  מקדוניה
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  זורה חסידת אומות עולם
  ושם-נוטעת עץ ביד

  זורה ושאול
  בביקורה בארץ

  . קהילה מפוארת הפכה לאפר. איש נשלחו לטרבלינקה שם נרצחו איש מהם לא חזר
תי כחייל בהנדסה קרבית ולאחר מכן למדתי מתמטיקה ופיסיקה באוניברסיטה  תבארץ שר

  .העברית והייתי מורה למתמטיקה בבית ספר תיכון בירושלים
 33בהיותי בגיל  1973ק בסוף בארץ התחלתי לחפש את  זורה  ביוגוסלביה ור 21בהיותי צעיר בן 

הזמנתי את זורה לבוא  לארץ להתארח  בדירה חדשה . שנים מצאתי את כתובתה בלובליאנה
נה לבלגרד בירת יוגוסלביה ומשם אזורה הייתה אמורה להגיע מלובלי. שקניתי בכוחות עצמי

קרובים . סהי צליינים ולא היה מקום עבורה בשום טי"לטוס לארץ אבל כל הטיסות היו מלאות ע
תנדבו לעבוד בבלגרד עם צעירים יהודים דאגו הי וחיים מקבוץ גת בני זוג שלִ אוֹ  –של חנניה ביטי 

אבל זורה לא הגיעה  , אני התרגשתי וציפיתי לבואה של זורה. לזורה וסדרו לה מקום טיסה לארץ
היחסים מדינות אפריקה והגוש הקומוניסטי ניתקו את  .כיון שפרצה מלחמת יום הכיפורים

התגייסתי למלחמת יום . ולכן זורה לא הגיעה ,הדיפלומטיים עם ישראל וכל הטיסות לארץ בוטלו
באוגוסט .  הכיפורים והייתי שם כשבעה חודשים ובלילות חלמתי בהתרגשות שאני ניפגש עם זורה

נסענו ברכבת לסקופיה שם היינו מספר  .נסעתי עם חברה לזורה ובהתרגשות חבקתי אותה 1974
  . ר בלטניצהוקיבכולל  ,זרה את ההצלה שליְח זורה ִש  שםימים ו

  
והוכרה זורה הגיעה ארצה  1975בקיץ 

הוכר  קדה'צ' דר. כחסידת אומות העולם
גם הוא באיחור רק לפני מספר שנים  

  .כחסיד אומות העולם
בקרתי בסקופיה נפגשתי  2016בספטמבר 

ביסטריצה היא  –עם ביסטריצה בביתה 
והייתה פרופסור  86משוררת  בת 

התברר לי שהיא כתבה עלי  .באוניברסיטה
   .ספר המתאר את הקורות אותי  במלחמה

  
חד עם בת זוגתי להשקה בקרתי שוב בלטניצה  וכן קבלתי הזמנה י

הגענו  2017 מרץהשנה ב .של הספר ממוזיאון  השואה בסקופיה
היה גם מר דן  להשקת הספר וכן השתתפנו בטקסים הנערכים מדי שנה לזכר יהודי מקדוניה

בת בגיל שנתיים מחובק יחד עם  תיעל כריכת הספר נמצאת תמונ .אוריין שגריר ישראל במקדוניה
  . רצחה בטרבלינקהש שנשמרי בת הדודתי 

  ָגָדעיִ ֹדְבָרת בתי ואביב נכדי ממשיכים את עץ המשפחה שלא 
  

ל בת הוריי "ושם אודות בני משפחתי שהצלחתי לשחזר בעזרת שלי ז-דפי עד ליד 51הגשתי 
   .המאמצים שגדלה יחד איתי כאחותי

  
  

  דינה שטופר
  שלא הייתה לי געגוע לאמא

  
) לבית שטיין(ליולישקה נולדה בזגרב , דינה שטופר לבית פלש

 .ומתיה פלש

כשהושארה בעגלת תינוק יחד עם , דינה היתה בת חצי שנה
שהו יה שמתקוובכיכר ליד מנזר מתוך , בן החמש דן אחיה

, לאחר שאיש לא הגיע לאספם .ויציל אותם יחמול עליהם
  .אנשי המנזר לקחו אותם אליהם
דינה ודני אומצו . שם נרצחו, ההורים נתפסו והובלו ליסנובץ

בתום . אך מאותו הכפר, י שתי משפחות נוצריות שונות"ע
  . המלחמה דֹוֵדי ההורים איתרו את מקום הימצאם של הילדים

  .געגוע שליווה אותה כל חייה ולא הרפה, דינה ציירה תמונה זו מתוך געגוע עמוק לאמה
  


