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 ח"תשע וןוחש – ר"דבר היו
 

 ,חברות וחברים יקרים
חוסר ידע ואי חשיפת תושבי , עד כמה עמוקה הבורות

לשואת יהודי יוגוסלביה חוויתי בעוצמה רבה המדינה 
 .כשהוזמנתי לכנסת לספר על שואת יהודי יוגוסלביה

הוזמנתי לכנסת ליום מפגש של העמותה   21.22.21-ב
הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע 
לניצוליה בראשות מר משה טסטה והשגריר למקדוניה מר דן 

 . אוריין
סיפרתי . ם חברי התאחדות יקריםצגתי אתכיבמפגש זה י

לחברי הועדה ואורחיה על יהודי יוגוסלביה והשואה שפקדה 
רבים מהחברים נחשפו זו פעם ראשונה  .את משפחותינו

הם לא ידעו , הנוראית שגם יהודי יוגוסלביה חוולטרגדיה 
אני . יוגוסלביה והמעשים האכזריים שנעשו בהם אודות קיומם של מחנות השמדה וריכוז ברחבי

 .את דברי שנאמרו גם בשמכם בהמשך מצרפת
 

 ?    ומה התחדש בהתאחדות 
הצוות מאתר . הגענו לשלב בו יש לשלב בסרט קטעים ארכיונים :הסרט על שואת יהודי יוגוסלביה

ישנם מקורות אשר השימוש בסרטונים . אך יש לקבל אישור לכך ,את הקטעים הרלוונטיים
 .יש כאלה המבקשים מחיר מלאאך , נםשברשותם ניתן לנו בחי

לבחור את מלחין הנעימה , יש לעשות קטעי אנימציה, לאחר שילוב הקטעים ההסטוריים בסרט
 .כפי שאתם רואים אנו מתקרבים לסוף התהליך. שתלווה את הסרט ולנגן זאת

אנא .  1122ית עומדת להסתיים ואנו התחלנו לגבות דמי חבר לשנת  כללהשנה ה :1122דמי חבר  
ד  .ת(  לשעבר)התאחדות עולי יוגוסלביה:  לכתובת הבאה' שח 251ק על סך  'קדימו לשלוח צה

      0025112כפר סבא  מיקוד    5105
כנס בכל יום ולהתעדכן בכל החדשות ימזכירה לכם לה אני, אתר ההתאחדות בפייסבוק

 HITAHDUT OLEI (X) JUGOSLAVIJA:  חפשו אותנו. והפרסומים שבאתר
 .בירושלים - " בבית קהילות העולים"  "עם הנץ החמה"הקרנו את הסרט   20.5.21 -ב: פעילויות

הוא . את היותו יהודי שהוריו נרצחו בשואה מישה ברנקובהסרט מתאר את גילויו של המנצח 
 .י אביו שנרצח ומישה מעלה ומציג את היצירה"מוצא בארגז ישן יצירה מוסיקלית שנכתבה ע

משפחת חינגל ארחו אותנו ברוחב לב . התארחנו בבית משפחת חינגל בבאר יעקב  11.5.21 -ב
פגישה עם , בעקבות טיול שורשים בסרביה" : שמענו וראינו מצגת בנושא! ובחמימות רבה

סיפור חייה של אנה תוכלו  את ".סיפור חיים מעניין ומרגש -אנה ריסטיף   29ניצולת שואה בת 
 .ץ בתרגומה לעברית של חברתנו חנה אדוניכתבתו של ראדובן סרמבלקרא 

שמחתי לראות חברים ותיקים שמקפידים . נערך הפיקניק המסורתי ביער בן שמן  5.21.21 -ב 
מודה לכל המתנדבים שהגיעו אני  .להגיע כבכול שנה וחברים חדשים שבאו לטעום מהאוירה
 . לשטח הפיקניק מוקדם בבוקר והכינו עבור כולנו את השטח

גיוס ) ,ל"על גח מצגתבבחלקו הראשון של המפגש צפינו . ח"ביקרנו במוזאון הפלמ 11.22.21 -ב
שמענו את , ובחלק השני של המפגש  "ל ולניצולי השואה במלחמת העצמאות"יד לגח" (חוץ לארץ
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לקראת מלחמת העצמאות , ם ברחבי יוגוסלביה"פעילות ההגנה והפלי"הרצאתו של ברוך תירוש 
 ."ובמהלכה

מציעה להעביר לנו כתובת מייל של אחד מקרובי אני , לאלה מכם שאין להם בבית מחשב
 .כדי שנוכל דרכם ליידע אתכם בפעילויות ובהודעות אשר אנו מפרסמים, משפחתכם

לאנשי הארכיון ולכל מי שנתרם לעזור , לעורכי העיתון, הרשו לי להודות גם בשמכם לחברי הועד
 !נו יכולים להתקיים בלעדיכםלא היי! בעשיה של ההתאחדות

 ". שנה טובה"חג חנוכה שמח ולמי שמציין את השנה האזרחית החדשה  איחולי
 מירי, לכםש

 :חברי הועד
 ר"יו –מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 יואל פישר
 דוד גומבוש
 אלכס ליאון

 ביאנקה שלזינגר

 :חברי ועדת הביקורת
 גיורא דמאיו
 יוסף טאובר

  eckstein@netvision.net.il  :  ל"כתובת דוא   11121, רחובות', א 04גורדון , אלכס אקשטיין
 
 

 מירי דרמן

 (לשעבר)על שואת יהודי יוגוסלביה  – בכנסת שנשאתידברים 
 

זו קהילה חדשה למדי  היתה. יהודים 21,111  -חיו ביוגוסלביה כ, ערב פרוץ מלחמת העולם השניה
קיימות עדויות אודות התישבות . בממלכה היוגוסלבית שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה
ובדרום מזרח יוגוסלביה ( דלמטיה)יהודים באיזור עוד בימי רומי וביזנטיון במערב הבלקנים 

 (.מוקדון מקדוניה)
היו בה יהודים שהגיעו . םחילונים ואף חרדי, היתה זו קהילה המורכבת מיהודים מסורתיים

  .הונגרית-ליוגוסלביה מגלויות ספרד ופורטוגל והאשכנזים שהגיעו לרוב מהממלכה האוסטרו
שיתוף הפעולה וקירוב הלבבות בין הקהילות האשכנזיות והספרדיות התעצם כשהוקמו מוסדות 

יהדות  אפשר לכנות את. "יוגוסלבי-כך קם טיפוס חדש של יהודי. תרבות וחינוך משותפים
בנות אורח " עדות"היא ניסתה למזג שתי . ספרדית-יוגוסלביה מבחינת מוצא כחטיבה אשכנזית

פקדה  2502עד שבשנת , הוקם הבסיס לחיים משותפים בין עדות. תולדות והתפתחות שונים, חיים
 (מאת יקיר אבנטוב " תולדות יהודי יוגוסלוויה"מתוך " )אותם השואה

כבשה אותה ומסרה חלקים ממנה , הנאצית ליוגוסלביה פלשה גרמניה 2502אפריל ב

מונטנגרו ורוב חבל קוסובו סופחו . מזרח סלובניה סופח לגרמניה-צפון: איטליהו בולגריהל

רוב מקדוניה סופח . שהייתה תחת כיבוש איטלקי אלבניהנמסר ל מקדוניהחלק מ. לאיטליה

ה למדינה קרואטיה הפכ ;סרביה שבצפון קה'מחוז באצהונגריה קיבלה חלק מ. לבולגריה

  .בחלק גדול מסרביה שלטו הגרמנים .אוסטאשהותנועת ה 'פאבליץ  תחת שלטונו של עצמאית
. טרבלינקה וברגן בלזן, חלק מהיהודים היוגוסלבים הובלו ונרצחו במחנות השמדה כמו אושוויץ

דבר שאינו מוכר ואינו ידוע בציבור ), אולם גם ביוגוסלביה עצמה היו מחנות ריכוז והשמדה
בדרכים אכזריות מאין . פרטיזנים ועוד, צוענים, היו אלה מחנות בהן עונו ונרצחו יהודים!( הרחב

אחת מדרכי הרצח . בבלגרד הוקם מחנה סיימישטה על מרכז התערוכות שבבלגרד! כמותם
, יאדובנו, פאג, בפאתי בלגרד –באנייצה , מחנות טופובסקה שופה. ם היו משאיות הגזהאכזריות ש

 . אבל הידוע לשימצה באכזריותו היה מחנה יאסנובץ שבקרואטיה. קובו ועוד'ג, סטרה גרדישקה
 ,ולעתים אפילו הגרמנים הזדעזעו ממנה, מוות הנודעים באכזריותםההיה זה אחד ממחנות "

לרוב נרצחו הקורבנות ; כמעט הומניות, ייה נחשבו שם לשיטות מתונותהמתה בירייה או בתל
שואת יהודי "מתוך " )אחרים במכות פטיש על ראשם או נשחטו כבהמות לעיני אסירים

 .(ני לבל'מאת ג" יוגוסלביה
הקהילה שכמעט . מכלל יהודי יוגוסלביה נותרו בחיים 25%רק , לאחר מלחמת העולם השניה

 . מהם נרצחו בטרבלינקה  52%. של יהודי מקדוניה הינה, כולה הושמדה
איש עלו ארצה וזאת בעזרתו ותמיכתו  1,511 -כ, מעל ממחצית יהודי יוגוסלביה, בתום המלחמה
הם הצטרפו למספר יהודים . יהודי אשר היה אחד הבכירים במשטרו של טיטו, של משה פיאדה

mailto:eckstein@netvision.net.il
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A5%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A9%D7%94


3 

 

שנים את התאחדות  21ה שהקימו לפני אשר עלו ארצה לפני מלחמת העולם והם אל, מיוגוסלביה
 .עולי יוגוסלביה

עיבוי ישובים , היו שותפים בהקמת ישובים חדשים, השתלבו יפה בארץ, העולים מיוגוסלביה
היתה זו עליה של אנשים . נהריה וכו, רישפון, קידרון, בית נקופה, כמו שער העמקים, קיימים
היו , שרתו בצבא, סלילת כבישים, תעשיה, היו שהשתלבו בחקלאות. צנועים וציונים, חרוצים

, למרות שהיתה זו עליה קטנה יחסית. מהנדסים וכו, רופאים, ד"עו, עתונאים, ביניהם סוחרים
, לב-דדו ובר, לים"שני רמטכ. רבים מאנשיה הטביעו את חותמתם על המדינה במגוון תחומים

תן פרס ישראל דן רייזינגר ועוד ח, עתונאי ושר טומי לפיד, ר ראובן אלדר"קצין רפואה ראשי ד
 .רבים וטובים

אולם , תרמו רבות למדינה במגוון רחב של תחומים, אמנם ניצולי השואה שהגיעו מיוגוסלביה
שלא נעשה די כדי שהשואה שפקדה את , כאב ותסכול רב, קיימת בקהילה שלנו תחושה קשה

לא נלמדת ולא מונצחת ,מסופרתלא , היא איננה ידועה. תהא מונצחת וידועה, יהודי יוגוסלביה
 !כנדרש גם לא בטקסים הממלכתיים

עתה כששעון החול הולך ואוזל ועדיין יש ניצולים שיכולים לספר על האסון הנורא שקרה ליהדות 
. החלטנו בהתאחדות עולי יוגוסלביה להכין בעצמנו סרט על השואה שאיננה מסופרת, יוגוסלביה

רק . לעזור ולתרום להכנת הסרט, שום גוף לא היה מוכן להרתם, ועדת התביעות/מלבד מהקליימס
בארץ ובעולם הצלחנו להכין את הסרט אשר נמצא בשלבי , בעזרת תרומות של חברי הקהילה

 .שתמצא רשות שידור שתסכים לשדר את הסרט, עתה אנו מקוים. סיום עריכתו
אחד ביד ושם ליהודי מקדוניה והשני , זכרוןהתאחדות עולי יוגוסלביה מקיימת בכל שנה טקסי 

השנה יצאו כבר . בעיתוננו אנו מביאים עדויות של ניצולים. בשורש ליד האנדרטה לזכר הנספים
כשמטרת טיולים אלה לאפשר לבני , שני טיולים של חברי ההתאחדות לאזורים שונים ביוגוסלביה

. גוסלביה ולהחשף לשואה שיהודיה עברוהדור השני והשלישי לגלות את העבר העשיר של יהודי יו
הכוונה להמשיך . במרץ יצא טיול נוסף למקדוניה ונשתלב בטקסי האזכרה שהקהילה תקיים

 .לטייל ברחבי מדינות יוגוסלביה לשעבר מתוך צרכי חברינו
כדי להנציח וליידע קהל רחב יותר , לכן. אולם כל שנעשה נשאר בקרב חברי הקהילה שלנו בלבד

אני מציעה . ללמד פרק זה בשואה בבתי הספר, יש להתמקד בחינוך, יהודי יוגוסלביהעל שואת 
ניתן להביא תלמידים גם למחנות הריכוז שהיו . לכוון תלמידים שיעשו עבודות חקר בנושא

ללמוד , קהילה" לאמץ"תנועות נוער /יש לאפשר לבתי ספר. ביוגוסלביה וללמוד את שקרה בהם
 .טקסי הזכרון אודותיה ולערוך עליה את

יש . ביד ושם חייבים להגדיל ולהרחיב את השטח עליו מוצגת ומסופרת השואה ביוגוסלביה
חובה . להקים אנדרטאות ואתרי זכרון בכל מחנות הריכוז וההשמדה שהיו ברחבי יוגוסלביה

לתת מקום כבוד לנרצחים שנספו מחוץ לגבולות , מוסרית היא להנציח גם את כל יהודי יוגוסלביה
 . יוגוסלביה וכן בכל מחנות הריכוז שהיו בשטחה

 
 

 טניה בן חיים

 ...היה לנו עוד טיול מקסים
 

 (.לצערי הפעם ללא הרצגובינה)לטיול בסרביה ובוסניה  11.21 - מקסימה יצאה בוחבורה קטנה 
 .אף מלאים בשמש, היו לנו ימים קרים, וטבע היה לצידינה אך, מזג האוויר יהשלי ההחשש הגדול 

חברה העם גיבניצה וקרומפירושה ודליקטסים שהביאו , מפגש ראשון התקיים אצלי בבית
המפגש (. לאלה שלא היו מאחורי ההגה בחזרה הביתה)מלווה בשליבוביצה זה כל ו, מטייליםה

של  "החיים הם נס"כהקדמה לטיול ראינו סרט . השאיר טעם טוב וציפיות חיוביות לטיול עצמו
 .ההבמאי אמיר קוסטוריצ

אף זה לא עצר אותנו , חוסר שינהאת להשלים  ולא הצלחנוהייתה קצרה  טיסה לבלגרדה
טיילת ליד הממוקם ליד הלאחר התרעננות קצרה במלון . יום הראשון של הטיולהמלהינות מ

. לבלגרדשתינו והמשכנו , אכלנו .מקומיהיצאנו לשוק , (Zemun)בזמוןש (Dunav) הנהר דנובה
גברת ברברה , אוצרת המוזיאון. יהודיות של  יוגוסלביההקהילות האון יבמוז -תחנה ראשונה 

קשורים הבהסברים וסיפורים  ,ה אותנו ובדרך מקצועית ונעימהתליוו (Barbara Paniċ)' פניץ
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קיבלנו גם מתנה להתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר . למוצגים הכניסה אותנו ליהדות יוגוסלביה

 We survived… Yugoslav Jews on the Holocaust :ספר

לאחר קבלת שבת בילינו ערב יום שישי עם . הגענו לבית הכנסת  Knez Mihailovaמדרחוב הדרך 

אכלנו טוב ושתינו . קהילההומשפחתו וכמה מחברי  (Isak Asiel)הרב איסק אסייל רב הקהילה 
 . עצמו רב אסיאלהתוצרת , יין כשר מעולה

, ביקרנו בבית קברות בזמון. רד עם מדריכה מקומית מוסמכתטיילנו בבלג -של הטיול  יום שני

גבול ה את הונגרית ציינה איתוהממלכה הום שומילניהליד מגדל  (Gardos)עשינו תצפית מגרדוש 
ממוקמת שבאנדרטה , ביקרנו בבית הכנסת שהיום משמש כמסעדה .בלגרד םהדרומי שלה ע

איות עם שבנקודה שמ Savamalaשכונה באנדרטה ב, פעם מחנה ריכוז סיימישטההיה במקום ש

 .Topčider))בפארק בטופצידר ואכלנו טיילנו . (dušegupka)היהודים היו הופכים לדושגופקה 

היום בזמננו החופשי ובסוף . (Kalemegdan) מגדןימכונית וסיימנו בקלבהמשכנו לסיור בבלגרד 

 . -Rajićevaחדש הבקניון  סיירנו

 .קבר של טיטובמאי ב 15 -ה מוזיאון בו –( Sveti Sava)סבטי סבה בכנסיית  ביקרנו יום שלישי

מלוכה האום  של משפחת ילבקר במאוזול( Topola – Oplenac)אופלנץ   –נסענו לטופולה 
 .אוםימאוזולהבניית הכנסייה ועל מלך פטר שהשגיח מביתו הביקרנו בבית של . ביץ'ורג'קרג

פעם היחידה שגשם ליווה אותנו היה בדרכנו ה .ויקבארוחת מלכים במסעדה את היום בסיימנו 

 ..ושם לנו שני לילותלמשק משפחתי , Zlatiborלזלטיבור 

 Gostilje  ,Stopicaמפלי גוסטיליה : נעימה יצאנו לטיול בטבעשמש עם של הטיול  יום רביעי

pecina  ני סירוגויינותכפר א', מערת סטופיץ  Sirogojno. כפרב עבודות של סורגות ראינו ,
הרנו לחזור יביקור בזלטיבור עצמה ומבסיימנו . התחממנו עם תאה ועוגת תפוחים ביתיתו

 .מארחים שלנוהלארוחת ערב חגיגית שחיכתה לנו אצל 

כפר בו Šarganska osmica –ביקרנו ברכבת שרגן שמונה  ובדרך, הייצאנו לכיוון בוסנ יום חמישי

דרינה הגם בצד הבוסני של נהר (. Kustendorf, Drvengrad, Mećavnik)של קוסטוריצה 

(Drina) , בעיר וישגרד(Višegrad)  במאי אמיר קוסטוריצה ההמשכנו עםEmir Kusturica 

. Ivo Andrićמוקדש לסופר חתן פרס נובל איבו אנדריץ המתחם , (Andricgrad)   , ריץ גרדדבאנ

 Mehmed' של מחמד פשה סוקולוביץ  Višegradגשר המפורסם של וישגרד gk vוכמובן הליכה 

Paša Sokolović . 
בעזרת מדריכה מקומית ביקרנו במקומות קשורים . של הטיול היה מוקדש לסרייבו יום שישי

ביקרנו כמובן גם במקומות . בתי כנסת, מוזיאונים, בתי קברות של שנה 500ליהדות של סרייבו 

מסגד , Žuta tabija –צהוב המבצר ה , , Baščaršijaרשיה'בשצ –שכל תייר חייב לראות בסרייבו 

 עםו נפגשנ. אכלנו בורקס עם גבינה וכמובן קבב. . Gazi Husrev-begova džamijaגזי חוסרב בג 
עייפים אף מרוצים חזרנו . חנויות במרכז העירבואו חברים והסתובבנו ברחובות  ותינומשפח

 . להוסטל
' בשיחה נעימה עם אלמה סופטיץ, יהודית של סרייבוהביקור בקהילה בטיול התחלנו ל יום אחרון

מציאות הג על שדרכה קיבלנו מו. מזכירה כללית של הקהילה  (Elma Softić-Kaunitz)קאוניטז
 . יום בסרייבוכיהודים הבה חיים 

. (Sunčana reka)נה רקה  'ני סונצתלארוחת סיכום בחרנו מסעדה בכפר א. המשכנו לכיוון בלגרד
 . במתנות ומוצרים שלא כדאי לחזור לארץ בלעדם נוהצטיידו א ויתרנו על הקניותללפני הטיסה 

 לבקר בקהילה יהודית בזמון. לצערי זמנינו היה קצר כדי לכסות את כל מה שהיה שווה לראות

זמן  ,שייט על דנובה, בית קברות יהודי בבלגרד,  'Skadarlijaשכונה בוהמית סקדרליה , בלגרדו
 . עוד יום בסרייבו ועוד ועוד, יוניםחופשי לקניות בקנ

, מהנההאווירה המשתתפי הטיול היו מרוצים מטיול ואני הרגשתי ומרגישה  סיפוק רב מ
 .מסיפורים ושירה ששמעתי מאחורי במשך הטיול

מקווה לראות אתכם . היה לי כבוד ועונג לטייל אתכם ,אני מודה לכל המטיילים שנתנו בי אמון
 . בטיול הבא

  טניה
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 אלכס אקשטיין
 מאגרי מידע

 
 . הנמצאות אצלםתיקונים ועדכונים לרשימות , השלמותביד ושם מבקשים לקבל 
 :ש למלא שאלון שאפשר להורידו בלינק הבאי, עבור ניצולי ופליטי שואה

 hebrew.pdf-http://www.yadvashem.org/yv/en/downloads/pdf/survivors 
 

אך לגביהם יש למלא דפי עד שונים . נחשבים לנספים בשואה, פרטיזנים וחיילים שנפלו במלחמה
 :ניתן להוריד דפי עד ריקים והסבר למילוי בלינק הבא

http://www.yadvashem.org/yv/en/downloads/pdf/daf_ed_he.pdf 
 

 :ואת המקור לשלוח אל ולחתום( כל שם בדף נפרד)את השאלונים יש למלא 
 היכל השמות

 יד ושם
 4011. ד.ת

 5214012ירושלים 
 

 .רלם אינו ידועניצולים ואלה שגו, באתר יד ושם ישנו מאגר מידע על נספים, ועוד באותו עניין
 .י קרובים ומכרים"שמולאו ע דפי עדמכות על תסמהרשימות הנמצאות בקובץ אינן מדויקות והן 

 :באינטרנט באופן הבא המידע ניתן להיכנס לאתר
 

 :ומקישים על הכתובת הבאה ת קבציםנפתחת רשימ אוספים ומאגרי מידע: רושמים באינטרנט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תמונות מקישים על תמונת הילדהנפתח גיליון עם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.yadvashem.org/yv/en/downloads/pdf/survivors-hebrew.pdf
http://www.yadvashem.org/yv/en/downloads/pdf/daf_ed_he.pdf


6 

 

 נפתח קובץ וממלאים במקום הנדרש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור              שם משפחה                      שם פרטי                     מקום            
 בלבד  לטיניתית         לטינית             עברית או לטינעברית או      
 
  

אשר יצורפו ויופיעו במאגר בצמוד , במידה ויש, ניתן גם לצרף תמונות ומסמכים לשאלונים
 .לשאלונים שמילאתם

 .לנקד ולהוסיף גם בלטיניתרצוי שום השמות בעברית ברי
 

הוא חשוב לדורות ההמשך אך בעיקר , הוא חשוב לנו הניצולים .למותר לציין את חשיבות התיעוד
כאילו , ואם אנחנו הדור האחרון לא נעשה זאת יימוג שמם לעד ,הוא חשוב למי שהיו ואינם

 .יד ושםמגיע שניתן להם . מעולם לא היו
 
 

 אלכס אקשטיין

 השבת רכוש
 

בתיאום עם ממשלת  2554הוקם בראשית  -ארגון יהודי עולמי להחזרת רכוש  -ר "ארגון איל
בארצות , ורכוש יהודי ללא יורשים, במסגרת המאמצים להחזרת רכוש יהודי קהילתי, ישראל

הוא נחשב לבא כוחו החוקי והמוסרי של העם . מזרח אירופה ומערבה מחוץ לגרמניה ואוסטריה
בהן ) למעט גרמניה ואוסטריה, בכל הנוגע לתביעות להחזרת נכסי היהודים באירופה, היהודי

 (.מייצגת ועידת התביעות את העם היהודי
י "לאחרונה החל האירגון לטפל גם ברכוש היהודי הפרטי ועקב כך התקבלו כמה החלטות ע

 .המדינות המעורבות בנושא
, שקרואטיהבהתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר התקבלו מכתבים המסבירים את הפעילויות 

המכתבים כתובים . צמן בנוגע לרכוש הנמצא בתחומןקיבלו על ע סלובניה ובוסניה הרצגובינה
 . תודה לאניטה דגן על העזרה –באנגלית ולקחתי לעצמי את הרשות לתרגם אותם לעברית 

 . המקור באנגלית מצורף מיד לאחר החלק העברי
ברצוני להבהיר שלהתאחדות אין כל קשר או מעמד בנוגע להשבת רכוש או פיצוי ממדינות 

 .יוגוסלביה לשעבר
 . ר על המכתבים שהעביר לנו"ל בפועל של אירגון איל"מנכ נחליאל דיסוןתודתנו למר 

 

  



7 

 

 השבת רכוש בקרואטיה
 פעולות לביצוע

 כולל לצאצאים זרים של אזרחים , קרואטיה אמורה להעביר חוקים בדבר השבת רכוש פרטי
 .קרואטים

 קרואטיה אמורה להשיב רכוש יהודי קהילתי. 

  לייסד קרן כללית או עמותה להשבת רכוש על מנת לתמוך בצרכי ניצולי קרואטיה אמורה
 .שואה מבוגרים ולמטרות אחרות

 
 1111-רק כ, באזור שהיום הוא קרואטיה, יהודים שחיו לפני מלחמת העולם השניה 15111מתוך 

 .יהודים 1111-כיום חיים בקרואטיה כ. מהם שרדו את המלחמה
הממשלות השונות בקרואטיה זיהו את הצורך . ילתי הושברק אחוז קטן מהרכוש הפרטי והקה

 .לטפל ברכוש שהוחרם בתקופת השואה
, אמצה קרואטיה את הצהרת ֶטֶרִזין לגבי נכסים מתקופת השואה ונושאים רלוונטים 1115בשנת 
 .ן"התקבלו הנחיות ותקנות להשבה ולפיצוי של רכוש נדל 1121בשנת 

נשיא קרואטיה מר יוסיפוביץ והתנצל על תפקידה של נאם בכנסת , 1121, לפברואר 25 –ב 
קרואטיה בשואה והבטיח שקרואטיה תטפל בנושא ותוציא את קורבנות השואה מחוץ לחוקי 

 .ההתקדמות בנושא מאז אימוץ הצהרת טרזין הייתה מועטה ביותר, לרוע המזל. הפיצוי הנהוגים
 

 רכוש קהילתי
תביעות לרכוש קהילתי על פי חוק  245הגישו  ,הקהילות היהודיות ברפובליקה של קרואטיה

פעילות פיצויים והשבת רכוש שהוחרם בתקופת יוגוסלביה " 1111-ושונה ב 2551משנת 
 1120בדצמבר . אבל רק מספר מוגבל של רכוש קהילתי שאינו בית קברות הוחזר, "הקומוניסטית

 .בבעלותם לפני השואההעבירה קרואטיה שטח חילופי לרשות חברת קדישא במקום השטח שהיה 
 

 רכוש פרטי
החוק התייחס רק לרכוש שהוחרם . לא כלל את כל הניצולים שהיו בעלי רכוש 2551החוק משנת 

יתרה . והתעלם מבעלי הרכוש שהוחרם במהלך השואה, תחת השלטון הקומוניסטי 2505אחרי 
יכלו להגיש  רק אזרחים קרואטים ואזרחי מדינות בעלות הסכמים הדדיים עם קרואטיה, מכך

ובכך התעלמו מניצולי שואה ויורשיהם שנמלטו מיוגוסלביה בזמן השואה או בתקופה , תביעות
י ממשל טיטו לוותר על "והוכרחו ע. ובמיוחד ניצולים ויורשיהם שעלו לישראל. הקומוניסטית

י שעמדו בתנא, ועדיין עמדו בפני הניצולים. ן שבידיהם"אזרחותם היוגוסלבית ועל רכוש הנדל
 .או פיצוי מינימלי, קשיים לא מעטים, החוק
נקבע כי חוקי הפיצוי היפלו באופןלא , בתיק שנידון בבית המשפט העליון בקרואטיה 1122בשנת 

החוק עדיין לא .  הממשלה הציעה חקיקה לאישור תביעות של אזרחים זרים. ראוי אזרחים זרים
 .יצא אל הפועל

הקרן . תטפל בכמה עוולות שנעשו נגד קורבנות השואההציעה הממשלה להקים קרן ש 1121בשנת 
כדי לספק תנאי , הייתה אמורה להשתמש ברווחים שנבעו ממכירת רכוש יהודי שהיה ללא יורשים

תשלום סמלי לניצולים שלא נכללו בתהליך הפיצוי וכן קרנות , רווחה לניצולי שואה נזקקים
 .שיעסקו בלימוד נושאי השואה

 .הייתה התקדמות בנושא למרות כל ההחלטות לא
 

PROPERTY RESTITUTION IN CROATIA 

ACTION ITEMS 

 Croatia should pass laws that comprehensively address restitution of private 
property, including for foreign citizens of Croatian descent. 

 Croatia should provide restitution for the remaining Jewish communal properties. 

 Croatia should establish a general fund or foundation for restitution to support 
the needs of aging Holocaust survivors, and other purposes. 
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Of the more than 25,000 Jews who lived in what is now Croatia before the Second 
World War, only around 6,000 survived the Holocaust. Currently, about 2,000 Jews 
live in Croatia. 
Only a small percentage of plundered Jewish communal and private property has 
been returned. 
Croatian officials across governments have recognized the need to address the 
exclusion of Holocaust era property confiscations from its restitution law. Croatia 
endorsed the Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues in 
2009, as well as the follow‐up “Guidelines and Best Practices for the Restitution and 
Compensation of Immovable (Real) Property” in 2010. In a February 15, 2012, 
speech to the Israeli Knesset, President Josipović apologized for Croatia’s role in the 
Holocaust and pledged that Croatia would address the exclusion of Holocaust 
victims from its restitution laws. Unfortunately, there has been little progress on 
restitution in Croatia since it endorsed the Terezin Declaration. 
 

Communal Property 

The Jewish Communities in the Republic of Croatia submitted claims for 135 
communal properties under the Act on Restitution/Compensation of Property 
Confiscated During the Yugoslav Communist 
Rule (1996, amended in 2002), but only a limited number of non‐cemetery 
properties have been returned. In December 2014, Croatia took the long‐awaited 
step of providing a substitute property in partial compensation for property owned 
by the Chevra Kadisha (burial society) before the Holocaust. 
 
Private Property 

The claims process for restitution of private property, also governed by the 1996 
law, excluded almost all Jewish Holocaust survivors who were property owners. The 
law covered only property confiscated after May 1945 by the Communist regime, 
not property confiscated during the Holocaust. 
Further, only Croatian citizens and citizens of countries with bilateral treaties with 
Croatia could file claims, thus excluding Holocaust survivors and their heirs who fled 
Yugoslavia during the Holocaust or the Communist period. In particular, survivors 
and their heirs who immigrated to Israel were forced by the Tito government to 
renounce their Yugoslav citizenship and any claim to their immovable property. 
Even those survivors and heirs fortunate enough to qualify under the restitution law 
faced long delays, minimal compensation, and other difficulties. 
In 2011, following a Croatian Supreme Court case holding that the restitution law 
inappropriately discriminated against foreign citizens, the government proposed 
legislation to authorize claims by foreign citizens, but the legislation has not been 
enacted. 
In 2012, the government proposed a foundation to address some of the injustices 
perpetrated against victims of the Holocaust. The foundation was to have used 
proceeds from the sale of heirless Jewish property to provide social welfare to 
Holocaust survivors in need, symbolic payments to survivors excluded from the 
restitution process, and funds for Holocaust education. There has been, however, no 
progress on the proposed foundation. 
 
Contact Information: Nachliel Dison 

Acting Director General 
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 והרצגובינההשבת רכוש בבוסניה 
 פעולות לביצוע

 כמו גם , או פיצוי לרכוש פרטי וקהילתי, בוסניה והרצגובינה אמורה להעביר חוק להשבת
 רכוש ללא יורשים שנלקח שלא בצדק בתקופת השואה

 

אחרי המלחמה שבו . בסרייבו 21111יהודים כולל  20111-לפני השואה חיו בבוסניה והרצגובינה כ
 .יהודים 2111 –כ  וכיום חיים שם 1111כערך 

 

 קהילתי ורכוש ללא יורשים, רכוש פרטי
ן שהוחרם במהלך "קהילתי או נדל, בבוסניה והרצגובינה אין חוק להשבת רכוש יהודי פרטי

 .כמו גם להשבת רכוש יהודי ללא יורשים. השואה
י הרשויות "ע, טופלה השבת רכוש דתי באופן נקודתי, בהעדר חוק להשבת רכוש קהילתי

 .הקהילה היהודית הקטנה לא נהנתה מפעילות זו. יותהמקומ
לא הוחזר ולו גם רכוש , 2555מאז שהוקמה שיטת הממשל הנוכחית בבוסניה והרצגובינה בשנת 

 .מוחרם אחד לידי הקהילה היהודית
הקהילה חתמה על . אתרים קהילתיים שהיו בעבר אתרים יהודים 241הקהילה היהודית איתרה 

 .ם קרן שתטפל ותנהל את הרכוש הקהילתי שיוחזרר להקי"הסכם עם איל
הוקמה ועדה ממשלתית להשבת רכוש בבוסניה והרצגובינה שהחליטה לשקול גישות  1115בשנת 

על סמך תחקירי הוועדה הוכן חוק . שונות להשבת הרכוש שהולאם במלחמת העולם השניה
 .בינתיים אין כל התקדמות בנושא". חוק ההפרטה", הפיצוי

 

PROPERTY RESTITUTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
ACTION  ITEMS 

Bosnia and Herzegovina should pass legislation for the restitution of, or  
compensation for,  immovable communal or private property, as well as heirless 
property, wrongly seized during the Holocaust era. 
Prior to the Holocaust, approximately 14,000 Jews lived in Bosnia and Herzegovina, 
including 12,000 in Sarajevo. After World War II, approximately 2,000 returned, and 
today, about 1,000 Jewish people reside in the country. 
 

Communal, Private, and Heirless Property 

Bosnia and Herzegovina has no law for the restitution of immovable communal or 
private property confiscated during the Holocaust era. It also has no law for the 
restitution of confiscated, heirless Jewish property. 
In the absence of legislation dealing with the restitution of communal property, the 
return of religious property has been handled on an ad hoc basis, often at the 
discretion of local authorities. The Jewish community has not benefited from this ad 
hoc system due, in part, to its small population. Since 1995, the date of the  
establishment of the current system of government in Bosnia and Herzegovina, the 
Jewish community has not received a single confiscated communal property back. 
The Jewish community has identified 130 formerly Jewish‐owned communal 
properties and has signed an agreement with the WJRO to establish a foundation 
which will receive and manage any restituted communal property. 
In 2005, the government’s Council of Ministers established a Commission for 
Restitution in Bosnia and Herzegovina to consider various approaches to the 
restitution of property confiscated during and after World War II. Based on the 
Commission’s research, draft restitution legislation – the “Law on Denationalization” 
– was prepared, but has made no significant progress. 
 

Contact Information: Nachliel Dison 

Acting Director General 
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 השבת רכוש בסלובניה
 פעולות לביצוע

  חוק ההפרטה"מ –האזרחים הזרים וההחרמות מתקופת השואה סלובניה תטפל בהוצאת "
 או היגרו לישראל אחרי המלחמה, כולל יהודים שברחו מהנאצים

 

 2411-לפני השואה חיו בסלובניה כ. סלובניה אמורה לפצות או להשיב רכוש יהודי ללא יורשים
 .יהודים 241-כיום חיים בה כ. יהודים

 

 רכוש פרטי
י "שאומצה ע –למרות שהצהרת טרזין , לא כלל רכוש יהודי ויורשיו 2552חוק ההפרטה משנת 

הרי , דורשת השבת רכוש שהוחרם במהלך השואה – 1115מדינות שונות בשנת  01 -סלובניה ו
ובנוסף לכך חוק ההפרטה דרש שהתובע , 2505שחוק ההפרטה כלל רק רכוש שהוחרם בתחילת 

ר דחקה בממשלת "איל. גדה לאפליה בגין אזרחותואילו הצהרת טרזין התנ, יהיה אזרח סלובני
שהוביל לכך , סלובניה לטפל במצב הייחודי של יהודי סלובניה בתקופת השואה ואחריה

רוב האוכלוסיה היהודית נהרגה או גורשה מהמדינה במהלך . שהיהודים לא נכללו בחוק ההפרטה
כי הבעלים , קומוניסטיםי ה"הולאם ע, י הנאצים"רכוש יהודי שהוחרם ע, ולהכעיס. השואה

בהרבה מקרים הכריזו בתי נמשפט על רכוש . היהודים הוכרזו כגרמנים רו משתפי פעולה איתם
סלובנים , יתר על כן. עוד לפני שליורשים הייתה אפשרות לחזור לאחר השואה, יהודי ללא יורשים

גוסלבית ולוותר על שוכנעו לוותר על אזרחותם היו 2551לבין  2502שהיגרו לישראל בשנים שבין 
הרבה בעלים חוקיים ויורשיהם שחיים . כדרישה מוקדמת לפני עזיבתם, רכושם לטובת המדינה

 .מפני שלא קיבלו הודעה על כך לפני המועד האחרון, ל לא הגישו תביעה לפי חוק ההפרטה"בחו
, סריםמסמכי בעלות ח, אלה שלא הגישו תביעה עמדו בפני תהליך שסבל מחוסר כוח אדם מיומן

 .מחסור בשקיפות ואי עקביות בתהליך קבלת ההחלטות
ר "חוקרים ממשרד המשפטים הסלובני ואיל. לסלובניה אין חקיקה להשבת רכוש ללא יורשים

 .מנהלים שיחות להשלמת המחקר ומציאת פתרון לנושאי השבת הרכוש
 

PROPERTY RESTITUTION IN SLOVENIA 
ACTION  ITEMS 

 Slovenia should address the exclusion of foreign citizens and Holocaust‐era 
seizures from the Denationalization Law, including Slovenian Jews who fled the 
Nazis or who immigrated to Israel after the war. 

 Slovenia should provide restitution of, or compensation for, heirless Jewish 
property. Prior to the Holocaust, approximately 1300 Jews lived in Slovenia. About 
130 Jewish people currently reside in the country. 
 

Private Property 

The Denationalization Act of 1991 largely excluded Jewish property owners and 
their heirs. While the Terezin Declaration – endorsed by Slovenia and 46 other 
countries in 2009 – calls for restitution for property seized during the Holocaust and 
its aftermath, the  Denationalization Act only included property confiscated 
beginning in 1945. Additionally, the Denationalization Act required a claimant to 
have Slovenian citizenship, while the Terezin Declaration opposes discrimination on 
citizenship. WJRO has urged the Slovenian government to address the unique 
situation of Slovenian Jews during  the Holocaust and thereafter that made Jews 
largely excluded from the Denationalization Law. Most of the Jewish population was 
killed or driven out of the country during the Holocaust. Perversely, Jewish property 
seized by the Nazis was often nationalized by the Communists because the Jewish 
owners were deemed Germans or German collaborators. In many instances, courts 
deemed Jewish property heirless before heirs had time to return after the Holocaust. 
Moreover, Slovenians who immigrated to Israel between 1948 and 1950 were 
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coerced to renounce their Yugoslav citizenship and to forfeit their property to the State as a 
prerequisite to leaving the country. 
Many eligible property owners and their heirs living abroad did not file claims under the 
Denationalization Act, because they were not provided adequate notice before the claims 
deadline. 
Those who did file claims faced a claims process that suffered from lack of trained personnel, 
inadequate ownership records and a resulting lack of transparency and inconsistent 
decision‐making. 
Slovenia has no legislation for the restitution of heirless property. 
Researchers from the Slovenian government and WJRO issued reports in 2008 and 2009 
respectively. 
Experts from the Ministry of Justice and WJRO evaluated test cases from the report in the 
first half of 2016. Discussions have focused on the need to complete any remaining research 
and resolve remaining restitution issues. 
 

Contact Information: Nachliel Dison 
Acting Director General 

 
 דן ירדן

 (לוינגר-איריץ)פירי ירדן  –סיפורה של אימי 
 

בעיקר על מנת לספר את סיפורה של אימי שהייתה  "סיפור החיים"נעניתי לבקשה לכתוב את 
 .אישה יוצאת דופן וראויה לספר את סיפור חייה
גם מיוצאי יוגוסלביה יאשרו , אנשים צעירים יותר מעט מאד אנשים שרדו מהדור שלה אך הרבה

 .כפי שכולם הכירו אותה" פירי"את דמותה הייחודית של 
 

 1111-2525לשעבר פירושקה איריץ לוינגר  –פירי ירדן 
עוד בילדותה . 2525-קה ב'שבבצ' אמא נולדה בקיסאץ

-עברו לגור בנובי, אביה מוריץ ואימה אילונה, משפחתה
סבא מוריץ היה סוחר (. 2501)ד לראזיה ד שם חיינו עאס

שהצליח מאד בעסקיו והיה עד כמה , דאס-טקסטיל בנובי
, ילדים 0למשפחת איריץ היו . שידוע לי בין עשירי העיר

חוץ . מנדי, פירי והצעיר, נלי הבת השנייה, אימרה הבכור
 .האחים עלו לארץיתר  כל, מאימרה

 
, ולמרות שבאותם זמנים זה לא היה מקובל ,בגיל צעיר מאד התגלה כישרונה של פירי לציור כבר

 . אימא יצאה ללימודים באקדמיה לאומנות וציור בוינה ובמילאנו

 Drvar D-Dשהיה מנהל בכיר ויורש עתידי של , עם אבי לאיוש לוינגר 2541-אמי התחתנה ב
 . חברה גדולה בקנה מידה של אז ביוגוסלביה. היערות ומנסר, שהתמחתה בתעשיית העץפירמה 

אך מתברר שמשפחתה של אימי שמרה על המסורת , אימא ואבא היו חילונים מתבוללים
סבא וסבתא גרו . דאס-ותרמה רבות לקהילה היהודית בנובי, חגגה את החגים, היהודית

. העומד עד היום מול בית הכנסת הגדול והמפואר"( רחוב היהודים"היום ), בפוטושקה אוליצה
אם ", סבא מוריץ התנגד בתוקף ואמר לה, בזמנו אימי הביעה את רצונה להתחתן עם בחור גוי

 ".תעשי זאת את יותר אינך בתי
 

 תקופת השואה
חשוב להדגיש שכל הידוע לי וכל מה שנכתב פה מקורם בעדות שמיעה משיחות רבות שסופרו לי 

אחת במסגרת יד , ומתוך שתי עדויות שנכתבו מפיהבעיקר בשנים האחרונות בחייה של אימא 
 .והשנייה מהמכון לתיעוד היהדות, ושם

ננקטו סנקציות שהלכו וגברו נגד , עם פרוץ מלחמת העולם וכיבוש האזור שלנו על ידי ההונגרים
בו " ראזיה"שכונתה  2501נקודת שיא השבר התרחשה בינואר . היהודים וגם נגד הסרבים
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. אופן שיטתי את כל היהודים במקומות ריכוז והחלו לרצוח את הקורבנותההונגרים ריכזו ב
 .ששם לימים למדתי לשחות, חוף הרחצה שעל הדנובה" שטראנד"הרצח ההמוני נעשה ב

גל הרציחות הופסק בפקודה , יהודים וסרבים 1,111אחרי מספר ימים במהלכם נרצחו מעל  
. נשארה בביתה, שהייתה בימי הראזיה חולה, ונהסבתי איל. כנראה על ידי פיקוד גרמני, מלמעלה

רצחו אותה במיטתה על מנת לא , נדרמארים ההונגרים שנכנסו לביתה ושדדו מכל הבא ליד'הז
 50הייתה רק בת , כך שלמעשה אין לה קבר, גופתה הושלכה לרחוב. להשאיר עדות מרשיעה

שהיו תושבי , פחתו של אביברחה לבודפשט ולמש, אימא יחד איתי, מיד אחרי הראזיה .במותה
. מעניין להדגיש שאבי הציע לאימי לעזוב את הכול ולנסוע לפלסטינה ולפתוח בחיים חדשים. העיר

גם לסבא . אימי התנגדה וסברה שזה אבסורד לעזוב את אירופה וללכת לחיות במקום שכוח אל
הוא סירב , יבמוריץ הוצע בזמנו להשקיע חלק קטן מכספו ולקנות בית ברחוב באזל בתל אב

דירות בבודה  41קנה בית של , בטענה שלילדיו ונכדיו הוא ידאג על ידי השקעה בעיר אירופאית
 .שעומד במקום עד היום

שם הם הוו , אבי נלקח לעבודת כפייה בצבא הפאשיסטי ההונגרי, כמו רוב הצעירים היהודים
הונגרי ומת במחנה אבי נפל בשבי של הרוסים יחד עם הצבא ה. של הצבא" בשר תותחים"

, בהילקח אבי 4הייתי ילד בן . רק מועטים מאד מהבחורים היהודים שרדו. 2504השבויים בשנת 
 .שאיני זוכר אותו כלל והמעט שאני יודע עליו מקורו ממה שאימי סיפרה עליו כך

 ניתן לומר שאימי ואני חינו חיים פחות או יותר, עם כניסת הגרמנים להונגריה, 2500עד אביב 
ממועד כניסת . נורמליים למעט הסנקציות שהוטלו על היהודים שהלכו והחריפו עם השנים

-אימי ניהלה מלחמת הישרדות יום, עד לשחרור בודפשט על ידי הצבא האדום, הגרמנים להונגריה
במקריות ובמזל הצליחה אימי במאבק זה וכמובן בהרבה אומץ . יומית על מנת להציל אותי

הנשים היהודיות שהיו מרוכזות יחד עם ילדיהן : פר רק על שני מקרים כאלהאס. ותושייה מצידה
רוכזו בחצר זו ובאופן שיטתי החלו לקחת את , בוקר אחד, בבית גדול עם חצר פנימית כמקובל

אימי הייתה במקרה חולה עם חום גבוה שכתוצאה איבדה , תהליך זה נוהל בשקט מופתי. הילדים
מאחר ". את הילד שלי לא אתן לכם, לקחתם את בעלי", ת זעקהובצרחות וצעקו, את העשתנות

. וההונגרים היו מעוניינים בהמשך התהליך השקט פינו את אימי ביחד איתי למעין חדר חולים
אשר העביר אותי למשפחה , אימי ניצלה רגעים אלו ועל ידי מתן טבעת יהלום לאיש התחזוקה

מקרה . מסיבות מובנות, די התפילות הנוצריותתוך לימו, אצלם שהיתי מספר שבועות. נוצרית
הזכורים , "צלב החץ"עדיין הסתובבו אנשי , אחר היה כאשר הצבא הרוסי היה כבר בפרוורי העיר

כאשר נכנסו למקלט שלנו הורו לאיש . יהודים מסתתרים אחרוחיפשו במקלטים , לשמצה
". הילד בסדר"מר להם שהאיש שחזר איתי א. האם הוא יהודי" מוישלה"התחזוקה לבדוק את 

כאשר היא נאבקת , אישה צעירה עם ילד קטן הייתה מלאת אימה ופחד, תקופה זו בחייה של אימי
כאשר כל הסביבה , בכל הדרכים האפשריות והבלתי אפשריות על מנת להציל את הילד שלה

יתם ומרב, רוב האמהות היהודיות לא הצליחו להימלט מזרועות הנאצים, כידוע. רודפת אותה
 .הושמדו ביחד עם ילדיהם

 
 אחרי המלחמה

ד ליוגוסלביה הקומוניסטית של אס-עוד לפני תום המלחמה אנו חוזרים לנובי, 2505בתחילת 
דהיינו הולאמו כל בתי המשפחה ורכוש . כל הרכוש הולאם על ידי הממשלה, במשטר החדש. טיטו
בסוף . משפחות 4יחד עם עוד  אנו הורשנו לגור באחת הדירות שהייתה בבעלות המשפחה. אחר

עיתונאי , כאשר ניסתה לעזור לחבר, המשטרה החשאית Udba -אימי נעצרה על ידי ה 2501
בגלל היותו בעל . מקדוני להבריח את הגבול להונגריה

אימי שהתה . דעות בלתי מתאימות למשטרו של טיטו
בחקירות , יותר משנה במעצר בבלגרד ללא משפט

וכמובן , ות בפשעים נגד המשטרובניסיון לאלצה להוד
יצאה לה לשהות במשותף , במקום זה. להעיד נגד החבר

מוכרת בקהילת , עיתונאית לשעבר, ני לבל'יחד עם ז
ני כתבה מספר ספרים על 'ז. יוצאי יוגוסלביה לשעבר
ני לאמא נקשרו יחסי 'בין ז. תקופה זאת ביוגוסלביה

השנה את . ני'ידידות עמוקים שנשמרו עד מותה של ז
אימא בבית הסוהר " בילתה"האחרונה למאסרה 



13 

 

היא נדרשה . שם דווקא זכתה למעמד גבוה משלטונות הכלא בזכות כישרון הציור שלה. רבץ'פוז
לימים . לצייר תמונות ענק של טיטו ותמונות גדולות אחרות כמקובל במשטרים הקומוניסטים

 41לא התנאים הנוראיים של , קירותהיה לא הח, אמא סיפרה כי הדבר הקשה ביותר בבית הסוהר
 .אלא ייסורי המצפון שבנה נשאר לבד ללא אמא לתקופה ממושכת יחסית, נשים בתא אחד

 
 העלייה לישראל

עלייה שלנו נועדה . 22עם אחותה של אימי בהיותי בן " 4רדניק "ב 2505אני עליתי לישראל ביולי 
 2552-אמא עלתה ב. ליית בנה לישראלבמגמה לשחרור מוקדם של אימי מבית הסוהר כתוצאה מע

כציירת מצאה לראשונה מקום עבודה . והתאקלמה יחסית מהר במולדת החדשה 45בהיותה בת 
 . ובמקביל למדה עברית באולפן, של ציור נברשות למנורות בחנות קארל מרקס בירושלים

ים בתקופה שהיו חסר, אימי נקלטה כציירת של ממצאים ארכיאולוגים, בתקופה מאוחרת יותר
אמא הייתה חלוצה בתחום זה ועד מהרה הפכה למספר אחד כאשר השתתפה כציירת . זאת בארץ

אמא הקימה . בתל ערד ומאוחר יותר במשלחת למצדה, במשלחות ארכיאולוגיות בתל חצור בצפון
אחריה דור של ציירים ארכיאולוגים ובין היתר התבקשה לתת הרצאות בחוג לארכיאולוגיה 

בנוסף לפעילותה המקצועית לפרנסתה החלה אימי לצייר ולהשתלם . טה העבריתבאוניברסי
 .בקבוצות הציירים המובילים בירושלים והייתה בין האומנים הראשונים בבית האומנים בעיר

הראשונות אמא קיבלה פיצוים מגרמניה וגם רנטה שאפשרו לה לחיות ברווחה  11-בשנות ה
 . כלכלית יחסית עד סוף ימיה

י הייתה פעילה בחוגי הציירים אימ
בירושלים והשתתפה בתערוכות 
קבוצתיות תוך שהיא ממשיכה ללמוד 

בסוף שנות . ל"ולהתפתח בארץ ובחו
נסעה אימי  11-ותחילת שנות ה 11-ה

כמו כן , לצייר, לתקופה ארוכה לפריז
. ציירה גם בהידרה שביוון ובוונציה

במשך השנים אמא ערכה גם 
מהן הייתה אחת . תערוכות יחיד

. בחסות הקונסוליה האיטלקית
בתערוכה זו הציגה את יצירותיה 

 . מתקופת שהותה בוונציה
פירי ירדן זכתה גם להוקרה , בהדרגה

כציירת ירושלמית שמאות מתמונותיה נמכרו או נתנו למקורביה שאהבו והוקירו אותה כבן אדם 
חלו שינויים , שכה עד ליומה האחרוןשנמ, שנות עבודתה כציירת 51במהלך . וכן את סגנון ציוריה

 .בסגנונות ובטכניקות הציורים שלה
 

עם זאת אימי הייתה טיפוס . היא לא נישאה שנית, 12למרות שאמא התאלמנה בהיותה רק בת 
מוקפת במאות חברות , חיה חיים שמחים ומאושרים, בוהמי ואופטימיסטית אולטימטיבית

היא הייתה בראש , התומכת בחבריה, טובה ונאמנה מעבר להיותה חברה. וחברים מכל הגילאים
, הטובה ביותר שלי" חברה"אני יכול לומר בבטחה שהיא הייתה ה. אם וסבתא למופת, וראשונה

היא התעקשה בנקודה . מיים שהשפיעה עלי בהקניית ערכים ורק בזכותה הלכתי ללימודים אקד
." הידע שנרכש בלימודים הוא הדבר היחידי שלעולם לא ניתן להילקח ממך: "הזאת ואמרה לי

 . אני מאמין כי השפעת אימי על ילדי הייתה דומיננטית. היא הייתה סבתא משמעותית לילדי
עין ערכתי תערוכה לזכרה בהיכל התרבית של מודי, שלוש שנים למותה של אימי  1121בשנת 

 .בהשתתפות רבים ממוקיריה
 

 כמה מילים על עצמי
במסגרת עליית הנוער הגענו ש, יתומים ניצולי שואה, צת ילדיםצורפתי לקבו 2505-עם עלייתי ב

קבוצת . לקיבוץ שער עמקים כאשר למזלנו התחנכנו במוסד החינוכי שנפתח בקיבוץ באותו מועד
, כשליש מהילדים היו יוצאי יוגוסלביה. לדיםי 15-מנתה כו, קבוצת שדמה, הילדים שלנו כונתה

התבקשנו , רובנו עם שמות גלותיים, עם הגיענו לקיבוץ. שליש מפולין והיתר מגלויות אחרות
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שמי היה טומיסלב לוינגר ובחרתי . במולדתנו החדשה, למצוא כל אחד לעצמו שם ישראלי חדש
ם המשפחה הקודם ובחרתי שם בהמשך בקורס טייס נפרדתי מש. לעצמי שם פרטי חדש והוא דן

 . ומאז שמי בישראל דן ירדן, ישראלי שמתחרז טוב עם השם הפרטי
התחנכנו בשיטת החינוך הייחודית שהייתה נהוגה בקיבוצי השומר הצעיר בתפיסת העולם של 

, היינו שותפים לדרך חיים אוטופית של אי קיום מוחלט של רכוש פרטי. קולקטיביות רעיונית
הלימודים שהיו , כמו כן, כל ההכוונה. חייב לתרום לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיוכאשר כל אחד 

אלא כל ההתנהגות של , לא רק הלימודים. הושטתו על לחץ חברתי של הכלל, ללא קיום ציונים
מעבר ללימודים חונכנו לחיי עבודה מיומנו הראשון בקיבוץ כאשר בתחילה . הפרט בתוך החברה

, הילדות והנעורים זכורים לי. ם ובהמשך עם התבגרותנו שעות העבודה עלועבדנו רק כשעתיים ביו
כאשר זכינו לרמת חיים גבוה יחסית בהשוואה למה שהיה , באופן חיובי, כמו ליתר חברי הקבוצה
, עזבו את הקיבוץ לאחר שרותם הצבאי" שדמה"מרבית ילדי . בארץ 51-מקובל בראשית שנות ה

 . מו משפחות בכל רחבי הארץהקי, רובם ככולם הסתדרו יפה
 
 

  תרגמה חנה אדוני/  מגליציה 'אנה ריסטיץ-על בסיס ראיון עם פפינה/ ראדובאן סרמאץ 

 כוז ועד לסרם שבסרביהידרך מחנה הר
 

תושבים הממוקמת בנוף הציורי של המחוז  2011 –דלייטין היא עיר קטנה בעלת אוכלוסיה של כ 
העיירה בורכה במעיינות חמים . ומהווה את השער האחרון להרי הקרפאטים, ההיסטורי גליציה

של המאה הקודמת הגיעו לעיירה סביב  11 –בשנות ה . שבזכותם הפכה למקום בעל עניין תיירותי
וסופיה ( יצחק)איסק , ג יהודי צעירבראשית המאה התיישב בעיירה זו. תיירים מדי שנה 2111

נולדה , 2510בשנת , אחרי עשר שנות נישואין. בני המעמד היהודי הבורגני, (גלסר)גלזר ( לבית פאן)
שעה , יצחק ניהל חברת הובלות שעסקה באירגון שינוע אוטובוסים. פפינה, להם בתם היחידה

, בעת הכיבוש הנאצי של פולין. יםהייתה בעלת חנות גדולה עם מזכרות לתייר, סופיה, שרעייתו
' פנה לשכנו האוקראיני ואסיל, איסק שחש שעומד להתרחש עליהם אסון. המשפחה הייתה בעיר

למרבה הצער תחושותיו . לרעיתו ובתו' ידאג ווסיל, מישוק וביקש ממנו שבמקרה ויאונה לו רע
ר דרך בשוגג על כאש, והוא נהרג כבר בראשית הכיבוש, הרעות של איסק התאמתו עד מהרה

סופיה ופפינה עברו את ימי המלחמה החשוכים במרתפו של , שבורות מכאב על אובדנן. מוקש
. דרך העיירה דלייטין עברו טורים ארוכים של פליטים יהודיים שברחו מזרחה. 'השכן ואסיל

פפינה הצעירה עצרה את טור הפליטים ואמרה להם שבמרתפם יש מספיק תפוחי , בהזדמנות אחת
אמה החלה לדאוג ואמרה לה שלא  , כאשר החלה לחלק את תפוחי האדמה. דמה גם עבורםא

אמא את מדברת על העתיד והם רעבים "פפינה ענתה לה . יישאר להם מה לאכל בימים הבאים
שני מהנדסים מרומניה . כבר למחרת קבלו האם והבת הוכחה כי יש גמול למעשים טובים". עכשיו

הם קבלו מדי יום מהשלטונות שתי . שכרו חדר בבית בו הם גרו, הברזל שעבדו על תיקוני מסילת
 . ארוחות נוספות לשלהם וכך הבטיחו מזון בסיסי גם לסופיה ופפינה

כאשר , 2502לאוקטובר  21 -מאסרים ראשונים נערכו ב . היהודים בדלייטין נאסרו בכמה גלים
 111 –בבית הקברות נרצחו כ , ר כךמעט אח. אנשים 2551פלוגות הסער הוציאו להורג בירייה 

אלפיים היהודים שנותרו הועברו למחנה ריכוז בלזץ . איש 4111 –נרצחו כ  2501יהודים ובאביב 
הצילה את חיי פפינה , רוח הנעורים המבקשת חברתם של בני גילה. לקראת סופה של אותה שנה

שימים רבים הן חיו בבידוד אחרי . 2501שנת , למרץ 14 –במהלך המצוד אחרי יהודים שנערך ב 
בשעה שבילתה . פפינה הצליחה לשכנע את אמה להרשות לה לבקר אצל חברים יהודים, מוחלט

בעל הבית ראה אותם ראשון וצעק . הגסטאפו הסתער על השכונה החל לאסור יהודים, עם ידידיה
איש פיזר אותו , כדי להסית את תשומת לבם של הגרמנים מהמרתף. לבני הנער להסתתר במרתף

החיילים מיד שמו לב לכך . בקומות העליוניות של הבית שוקולד ומשקאות אלכוהוליים יקרים
התכנית הצליחה וכל . מדווחים אחד לשני בצעקות מה נפל לידם, והחלו לבזוז מכל הבא ליד

כאשר חזרה פפינה לביתה נודע לה שהנאצים אסרו את , למרבה הצער. הנחבאים במרתף ניצלו
מאחר שמעל . מישוק לעזרה'  ואסיל, שיו כאשר נותרה לגמרי לבדה היא פנתה לשכןעכ. אמה

. ורבים מהפולנים והאוקראינים נמלטו לערים אחרות, מחציתם של היהודים נרצחו או נאסרו
מאחר והסכנה לחייה גדלה בעיר . נאלץ להחביא את פפינה בעליית הגג ובערמת השחת' ואסיל

אחת , חליט לקנות לה תעודת לידה מאישה ענייה שהיו לי שתי בנותה' ואסיל, השוממה מתושביה
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הוא נסע אתה ללבוב ובעזרת תעודת לידה זו השיג עבורה ניירות . מהן בגיל הקרוב לזה של פפינה
עם ניירות אוקראינים אלה היא הגישה מועמדותה לעבודה בבית . 'המעידים על זהותה כאנה זדאן

, מאחר והיא שלטה בשפות רוסית. ב לעיר הגרמנית ביטרפלדקרו, חרושת לצבע וסרטי רנטגן
במקום עבודה זה היא . העסיקו אותה בפיקוח על סרטי הרנטגן, פולנית וגרמנית, אוקראינית

', במקום עבודה זה היא אף פגשה את יוצה ריסטיץ. בילתה את השנים עד סיומה של המלחמה
פרחה האהבה בין , ות והסכנה היוםיומיתלמרות הנסיב. סרביה, סרבי מארדויק שבאזור סראם
יוצה , לאחר זמן קצר. ממדינות שונות ובעלי דתות ושפות שונות, שני הצעירים בני לאומים שונים

אנה חשה שהיא יכולה לתת בו אמון . הציע לה נישואין מבלי להיות מודע למוצאה האמיתי
 . 2505הם נישאו בינואר ". בכללזה באמת לא איכפת לי "תשובתו הייתה . וסיפרה לו את סיפורה

לפפינה לא היה . 'הזוג הצעיר החליט לחזור לארדויק עיר הולדתו של יוצה ריסטיץ, לאחר השחרור
דלייטין לא היה עוד עיר , נספו בשואה, למעט מספר קרובים רחוקים, כל בני משפחתה. לאן לחזור

משיכה בחייה החדשים עם בעלה היא ה. שלה והאנטישמיות בין האוקראינים עדיין הייתה חזקה
לעיר הולדתה דלייטין חזרה רק פעם אחת ומכל היהודים . במדינה לא מוכרת ובין אנשים זרים

על מורדות האחרונים של ההר , בארדויק. פגשה שם חברה אחת נשואה לאוקראיני, שהכירה
על נרות ביום  אמה המברכת, אנה מבלה את זקנתה עם זיכרון הוריה שנספו-פפינה, פרושקה גורה

 . מישוק' ובהכרת תודה נצחית למצילה האוקראיני ואסיל, שישי כשכפות ידיה מכסות את פניה
 1121, יולי', אנה ריסטיץ-ראדובאן סרמאץ על בסיס ראיון עם פפינה: הביא לדפוס

        1122, ספטמבר, חנה אדוני: תרגמה מסרבית
 
 

 מרים אביעזר

 ".על בית ומילים" ,ציון ה של דינה קטן בןטקס השקת ספר
 

השקת ספרה של  רגלל ,בתל אביב מלא עד אפס מקום" אעלמ"אולם היה , השנה 11.21ביום 
 "על בית ומילים" –חברתנו דינה קטן בן ציון 

ר מרים "ד. נוסר הנחתה והוסיפה דבריםיורדה ג
, מתורגמנית של ספרות יוגוסלבית –יחיל וקס 

 ,רות נצר הציגה את דינה כמשוררת. דיברה על דינה
ר ציפי "פסיכולוגית ויונגיאנית וד ,חוקרת ספרות

ספרה האוטוביוגרפי " : לוין בירון אמרה בין היתר
של דינה קטן בן ציון נכתב בקול חרישי ונחבא אל 

הוא לא ביקש לעשות מהפכה אידאולוגית . הכלים
ו תמטית בספרות העברית והוא אף לא שיער את א

 ".חשיבותו הרב תחומית
ספר זה מהווה את הצלע השלישית המציגה 
טרילוגיה מעניינת ראשונה מסוגה עם שני ספרי 
המחקר החשובים והייחודיים שכתבה דינה על 

הראשון הוא . קרואטית-הספרות היהודית הסרבו
, השניו, שיצא בהוצאת מגנס" נוכחות והעלמות"

שיצא " נשים כותבות עולם"עבודת הדוקטורט שלה 
בהוצאת כרמל העוסקת בחלקן של הנשים היהודיות 

 .בספרות המשובחת של יוגוסלביה בעידן המודרני
וטווה חוטים " על בית ומילים"והנה בא השלישי 

 .מעניינים בין האקדמי לבין האוטוביוגרפי
את , הספר מתאר בלשון עשירה אך בשפתיים קפוצות המקפידות לא לגלוש לדרמטיות ולרגשנות

את השייכות לשתי , החוויה המורכבת של אהבת המילים והשפה והמחוייבות המקודשת להן
המולדות שנעה מהתכחשות לשורשים המוקדמים ועד להפיכתם לייעוד ולמפעל חיים של גישור 

קרואטית ובין הקורא הישראלי -בין מיטב הספרות הסרבו, בחשיבותו מופלא שאי אפשר להגזים
תרגומיה המשובחים של דינה בשפה טבעית וקולחת כבר מאכלסים מדף שלם של יצירות . האנין

גם להזכיר בהקשר  ליויורשה . אליהם הודות לפועלה החרוץ והמבורך עמופת שזכינו להתווד
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, והמעצים של ישראל כרמל המוציא לאור יצירות אלה את חלקו המטפח, חגיגי זה ובאופן סימלי
 . מתוך תחושת שליחות וחובה אומנותית ותרבותית

הספר הזה נכתב מתוך צורך לקשר בין אירועי ילדותי לבין הכתיבה ומלאכת : " ודינה כתבה
גם מתוך צורך לתאר מקצת מדמותם של , וכמובן. כעיסוק שבחרתי בבגרותי, התרגום והמחקר

הוא נכתב גם כדי להיוודע את המעט שיכולתי להיוודע על עברי ועבר בני . ובני דורםהוריי 
 . משפחתי ובני עמי בארץ מוצאנו

, רשמים אישיים, קטעי עדות, אוטוביוגרפי המורכב מזיכרונות ילדות' הוא מעין קולאזהספר 
ברים בו לבלי הפרד כמכלול זיכרונות ילדות חו, רישומים ימניים וסיפורי חיים, מחשבות והשגות

כמחוז נפש וכרכיבי יסוד , כגורל, זהו ספר על בית ועל מילים כבחירה. אל תיאור חיי ובגרותי
 ."שבו כל מה שחווינו זוכה למקום ולכברת שייכות, בצרור החיים

אנשים , מקומות מוכרים, רבים ימצאו בספרה היפה והמיוחד של דינה גם זיכרונות על עצמם
 .ספר ירגישו שחזרו הביתהשפגשו ובקריאת ה

 .קריאה נעימה
 
 

 דינה בן ציון קטן

 "על בית ומילים"  מילות סיכום לרגל השקת ספרי
 

הספר הזה נכתב מתוך צורך לקשר 
בין אירועי ילדותי לבין כתיבה ומלאכת 

. כעיסוק שבחרתי בבגרותי, התרגום והמחקר
גם מתוך צורך לתאר מקצת מדמותם , וכמובן

הוא נכתב גם כדי . של הוריי ובני דורם
להיוודע את המעט שיכולתי להיוודע על עברי 

 .  ועבר בני משפחתי ובני עמי בארץ מוצאנו
תרגמתי מהספרות שנכתבה 
ביוגוסלביה לשעבר מתוך צורך עז לשתף את 
עולם העברית שלי בהתפעלות שעוררו בי 

התפעלות משפע . היצירות שהתוודעתי אליהן
מפגישה , מן העושר בתוכן ובסגנון,  החומרים

עם עולמות שנפשי הכילה חלקים מהם באופן 
 .  וחשתי צורך שיהיו קיימים בעברית, כלשהו

פר שיריי השני פורסם שיר קצר בס
שיר שבאופן כלשהו ". 2505, ילדת גולה"בשם 

. פתח לפניי את השער שלימים נכנסתי בו
 .אקרא אותו לפניכם

למדתי עד כמה התכחשות לעצמנו ולמנת ,  הגולה שהייתי-אל ילדת" באמצע החיים"מאז פניתי  
עתים אין מנוס מהן בנסיבות של, חלקנו בחיים עשויה לחבל בנו ולהביא לבחירות שגויות

ייתכן גם שהגבתי בזמנו באופן כה דרמטי לשלושת הספרים שהגיעו ,   במקרה שלי. הקיימות
כי אולי באופן לא מודע ,   קרובה ההיא והעירו בי צורך עז לתרגמם-לידיי  מן הספרות הרחוקה 

ה בילדותי גם בשפת כפי שחוויתי אות, חזרתי לאותה חוויה תשתיתית של הנאת הקריאה בספרים
שפת אם שמאז היו לי עמה . שנתיים שבהן חייתי בסראייבו',  וה' בכיתות ד, האם המקורית

ם  תאומות חזרו היה זה כאילו בבגרותי שתי שפות א  . ויריבותאהבה יחסים אמביוולנטיים של 
 .  ויחד יצרו את  משפחת האני הספרותי שלי, וחברו זו אל זו בתודעתי ובנשמתי

. קרין חזקייה, ה לכל מי שקראו את כתב היד ועודדו אותי שלא לגנוז אותו ובמיוחד לעורכתתוד
ליצור סיפור רצף מפסיפס הקטעים שהיו לפניה בכתב היד ,  קלה-קרין  עמדה במשימה לא

שבמשך שנים פרסם את תרגומיי וכמה מספריי ונענה ברצון , ל ישראל כרמל"תודה למו. הראשוני
מרים , תודה  לחברותיי רות נצר. תודה לבית עלמא על הנכונות לארח את הערב .לפרסם את ספרי

שנענו לבקשתי לומר , כל אחת מהן ברוכת כישרון בתחומי עיסוקה, יחיל וקס וציפי לוין בירון
, על ההיענות הנדיבה בקטעי הנגינה ולוורדה גינוסר על ההנחיה' למרינה טושיץ, משהו על הספר

לאישי  –אבל בראש ובראשונה  –ולבסוף .  רוח ותורמת ערך מוסף לאירועהנעשית תמיד בשאר 
כי בלעדיה היה כנראה קשה , שהצליחו לסבול את הכותבת שבי, יוסף בן ציון ולילדיי גיא וגלית

 . יותר לסבול אותה
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ולכל מי שנענה לדבר , אני מרגישה תודה אינסופית לכל מי שעמד לימיני בדרך הארוכה
על המאמץ לבוא הערב ולהטות , ותודה רבה לכל אחד מכם. הספר הזה והביע זאת בכתב ובעל פה

 . אוזן לדברים שנאמרו כאן
 
 

 חנה אדוני: תרגמה/  ראדובאן סריימאץ

 ר ליליאנה דוברובשאק"מאת ד/"מאז התיישבותם ועד לשואה יהודים בסריים"הספר  

 
בחמישה עשר , (Vukovar)ווקובאר בספריה העירונית של 

הושק הספר החדש ביותר וקרוב לוודאי גם , 1121, לספטמבר
יהודים בסריים " -המקיף ביותר על קהילה יהודית בסריים 

 Židovi u Srijemu od) "מאז התיישבותם ועד לשואה

doseljenja do Holkausta) ליליאן  'פרי עטה של דר

הספר מציג את . (Ljiljane Dobrovšak) דוברובשאק
אחת , שנתי של המחברת-הממצאים של מחקר רב

ההיסטוריוניות המובילות בין חוקרי תולדות היהודים על 
בטקס ההשקה דברו על ספרה ועל מחקרה של . אדמת קרואטיה

 פטר אלאז, ן הממלכתי בווקוארמנהל הארכיו, ר דוברובשאק"ד

(Petar Elez) ,סטיפאן פרוטקי, ארכיונאי בכיר (Stjepan 

Prutki) , יביץ'ן ז'דראז 'דר. פרופ' (Dražen Živić) , העומד
, ווקובארבראש מרכז מכון איוו פילאר לחקר מדעי התנהגות ב

לציין שעל איכותה של יש . (Ruža Marić) 'ה מאריץ'רוז, ווקובארומנהלת המוזיאון העירוני ב

 Vlado) ולאדו הורוואט 'החוקרים דר, עבודת מחקר זו מעידים בחתימתם גם מנחי המחקר

Horvat) ה'קרז-'יבקוביץ'זלאטה ז 'ופרופ (Zlata Živaković-Kerže) . 
את תולדות , עמודיו 411 –מציג ב , "יהודים בסריים מאז התיישבותם ועד לשואה"הספר 

כאשר העיר , כיום מחולק בין הסרבים והקרואטים, (Srem) ור סרייםהקהילה היהודית באז
ניתן לחלק את הספר לשלושה פרקים . שימשה כמרכז המועצות הרבניות בסריים ווקובאר
תולדות הקהילה היהודית מאז התיישבותה באזור סריים ועד : לפי התקופות הנחקרות ,מרכזיים

והפרק השלישי המתייחס , דהיינו יוגוסלביה. ס.ח.בעקבותיה תקופת המלוכה של ס, 2522שנת 
 .כלומר תקופת השואה, 2502-2505לתקופה שבין השנים 

, אילוצקה, ווקובארקהילות )המחברת עסקה בכל הקהילות היהודיות , במסגרת המחקר 
. שהיו באחריותן של המועצות הרבניות באזור סריים( רומסקה וזמון ,קה'סריימסקאמיטרובאצ

בהם מצוינים שמות ושנות , וחד הם הנתונים על התיישבותן של משפחות ספציפיותבעלי ערך מי
וזאת מתקופות בהן טרם החלו , הולדתם של ראשוני המתיישבים היהודים באזור סריים

ואילוק לא נחקרו  ווקובארמאחר והקהילות החזקות והחשובות  ב. ברשומות אוכלוסין מסודרות
של הנתונים המוצגים בספר זה היא בעלת ערך בל ישוער וככזו  הסינטזה, עד עכשיו באופן ממוקד

המחברת עוסקת , בכל התקופות הנחקרות. היא מהווה מעתה בסיס לכל מחקר עתידי בנושא
-ראשית במרחב הציבורי בחברה האזרחית האוסטרו, בניתוח תהליכי האינטגרציה של היהודים
ה היא מתארת גם את היחסים ההדדיים בין בהקשר ז. הונגרית ומאוחר יותר בחברה היוגוסלבית

הספר משופע . גרמנים והונגרים, סרבים, בעיקר קרואטים, היהודים ובני לאומים אחרים באזור
שלא יסולא , ואלו משמשים כאינדקס, בנתונים סטטיסטיים על האזור בכל התקופות הנחקרות

למרות . ם של המדינהלתנועה של התיישבות היהודים באזור בהשוואה לחלקים אחרי, בפז
מקדישה תשומת לב גם , כאמור, המחברת, ווקובארשהדגש העיקרי הוא על הקהילה היהודית ב

ממצאים אלה חשובים . אף על פי שאחדים מהם כבר זכו למונוגרפיות משלהם, למקומות אחרים
 . למחקר עתידי כמו גם להשלמה ועיבוי מפעל המונוגרפיות על מקומות אלה

של הספר מוקדש לתקופת השואה וההשמדה המוחלטת של הקהילות היהודיות החלק האחרון 
ומביאה קשת רחבה של " פתרון הסופי"המחברת מבהירה מה היו הדרכים ל. באזור סריים

חשיבות מיוחדת נודעת לצרוף . תעודות מקוריות המעידות על השמדתם של יהודי סריים
את הנתונים עבור . בים שעד עתה לא פורסמוותוספת של פרטים ר, הרשימות השמיות של הנספים
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מתוך תעודות , כותרים ובנוסף 411 –שאבה המחברת מתוך רשימה  ארוכה של כ , הספר
מתוך הארכיון הממלכתי , נדירות ביותר, מקוריות

הארכיון הלאומי בבודפסט , של קרואטיה
 . ווקובארוהארכיונים הממלכתיים של אוסייק ו

 
. מילים על מחברת הספר לבסוף יש לומר גם כמה

ליליאנה דוברובשאק היא חוקרת בכירה במכון  'דר
מראשית עבדותה המחקרית . איוו פילאר בזאגרב

היא עוסקת בחקר הקהילות היהודית והיא פרסמה 
 .    עשרות עבודות על הנושא

                                                     
 

 השקת הספרטקס                                                                                                                
 

 אלכס אקשטיין

 ח"סיור בבית הפלמ
 

 :להלן המכתב, ם ברוך תירוש"ח החל מתוך מכתב שקבלה מירי מפעיל בפלי"המפגש בבית הפלמ
 4.5.1121.שלום ,עולי יוגוסלביה ,לידידים
יוגוסלביה עמדה כולה  כאשר, 2502ואני נזכר בימי אביב  את עיתונכם באמצעות ידיד קיבלתי
 . נשק לארץ במטוסים ובאניות של העברת לפעילות, ח"ההגנה והפלמ אנשי, לרשותנו

לתאר את  קשה היום אפילו, כנראה שייקה דן האגדי את הקשר עם הממשל היוגוסלבי הקים
 . לעבר מדינות ערב ובחזרה לת מפציצים שהמריאו מיוגוסלביהבהפע אפילו, היקף הסיוע שקיבלנו

לערבים בתקופה  שהובילה נשק 'לינו'אחרי מסע הספינה  סייעו לנו אנשי הביטחון לעקוב, בנוסף
   . נשק להגנה שעדיין לא היה מספיק

 י"שם נתקבלנו ע ,לבלגרד ונסענו תוך הרפתקאות לזגרב ם"הגענו חבורה של אנשי פלי, אישית 
שהבאנו עבור   'ציוד'האת  מסרנו ליושקו. שליווה אותנו בלי הבנה שגם נזף בסמל', יושקו'

, 'שיבניק'בנסיעה ארוכה ברכבת לנמל  ולמחרת המשכנו, בלילה בגן הילדים היהודי נחנו, התחנה
טון  2111במעל , (הזקן) 'מאסטראלה'את האנייה  סייענו לחבורות ילדים אבל בעיקר העמסנו שם

 .בארץ חדיש ששינה את פני המלחמהנשק 
לביקור  ולקפוץ משם, 'ספליט'ללהגיע באניית שייט  אני מתכונן, בחודש אוגוסט הקרוב, ואגב
 .בהתכנסות אצלכם ולספר על אותם הימים ואשמח להפגש', שיבניק'בנמל 

   .ברוך תירוש  ,בהערכה                                                                                                                    
 

הסיור החל בסקירה . ח"לסיור בבית הפלמכעשרה חברי ההתאחדות נו פגשנ 11.22.1121י שנביום 
לאחר מכן . בהעברת החומר אדם צעיר בעל ידע ויכולת מצויינת, ח"י מדריך מבית הפלמ"כללית ע

פעיל , ולאחר כיבוד קל נפגשנו ליותר משעה עם מר ברוך תירוש, נאספנו באחד מחדרי ההרצאות
 . עיקר עיסוקו היה באוניות המעפילים שהגיעו לארץ. ח"בפלוגה הימית של הפלמ

 
 :כמה מילים על ברוך

 ש"התנדב לחי 2504בשנת  .2515בשנת  אביב-תירוש נולד בתל ברוך
-כ ליד כפר"שרת בפלוגה ג והשלים באותה שנה קורס מ ,אביב-תל

ם "התגייס לפלי, לאחר פעילות משולבת בהדרכה ובמבצעים .מנחם
. השתתף בהורדת מעפילים מהספינותהוא  .בוטרוסוכינויו היה 

 בפיקוד מיכה פרי ונמרוד אשל 1' מפקדי סירות מסהצטרף לקורס 
 ,0 'מס בקורס חובלים שיךהמ .סיים את הקורס כחניך מצטייןו

פיקודו של יוסלה דרור הדריך  תחת .ם"והשתתף במבצעי הפלי
 כן הדריך חבורות מסתערבים בסדרות אימוני שדה -כמו. 2בקורס 

  .ם"עסק בשיפוץ סירות הפליו .וים

כן יצא לפראג וליוגוסלביה עם -כמו. יצא להדרכת מעפילים בדרום צרפת 2502בתחילת אפריל 
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 .מיליון כדורים 01-בה היו רבבות כלי נשק ולמעלה מ "הזקן"להבאת אונית הרכש  ,פראיהודה 
מעפילים מחוף  115עם  ישראל-מדינתל ששמה הוסב אורכידיאההספינה  יבילהיה ממובהמשך 

  .אלבטרוסנון לתידלוק על הספינה -וליווה את יוחאי בן ,סיוטה בצרפת -לה

 . כ והמוסד"והיה שותף למבצעי השב, לת ספינות הרכשהמשיך בהוב 2551עד לשחרורו בינואר 

וככזה היה בסוד העניינים ושותף להבאת  ,בת צוותי האווירצ  על כמנהל ה  -הצטרף לאל 2551-ב

 .נכדים 1-בנים וסב ל 4-הינו אב ל ,בוטרוס נשוי לליליאן .אייכמן לארץ
 

רכש והברחת , בהבאת מעפילים: ברוך סיפר בלשון ציורית ושוטפת על הפעילויות בהן השתתף
על העזרה של השלטונות . ובעיקר הוא התמקד בפעילות ביוגוסלביה. אמצעי לחימה מאירופה

כמו כן סיפר . ועצימת עין מפעילות חריגה שיבניקהיוגוסלבים שנתנו להם חופש פעולה מלא בנמל 

שלא יכלו לנחות בארץ בגלל הבריטים והפכו את יוגוסלביה , ב"שנרכשו בארה B17על מטוסי 
 . לבסיס ממנו יצאו לגיחות הפצצה על הכוחות הערביים

 
 .שלום ,יוצאי יוגוסלביה, למירי וחבריך

מצורפים כמה חיבורים , לבקשתכם .שהיה מכובד וראוי, שמחתי וגם נהניתי מהמפגש אתכם
 .וגם לשלוח לי עותק למזכרת, ותוכלו לעבד מהם מאמר בעיתונכם, משמעותיים מאותה תקופה

 , בידידות ובהערכה לפעילותכם
 ם"בוטרוס בפלי, ברוך תירוש                                                                                                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 טקס קבלת המינוי                                           
 
 

 טניה בן חיים

 טיול למקדוניה
 

מדינה , נבקר במקדוניה. דרומה דטיול שלנו יורההפעם ו לטיול" גלובלית"אני מעבירה תוכנית 
 .זורחת ללא הפסקה בה שמשהש

להזכיר את זכר בביטולה  נבקר. עבר של יהודי מקדוניההישנם שני אירועים שיקשרו אותנו עם 
 .און השואהיבסקופיה לפתיחת מוז נבקר גם .שניההר שהושמדה במלחמת עולם יסטקהילת מונ

של היום כדי לשמוע וליצור  נבקר בקהילה יהודית ,קודמיםהלטקסים כפי שנהגנו בטיולים  בנוסף
 .יהודיתהבמידה ויתאפשר כפי שכבר נהגנו נעשה קבלת שבת בקהילה . קשר עם יהדות של היום

: י אפשר לחזור לארץ ולא לראות אותםנבקר גם במקומות תיירותיים של היסטוריה וטבע שא

Mavrovo , Vevchani , Ohrid...  
אתרי טבע ומגע עם יהדות של היום , היסטוריה יהודית ומקומית בנוקודמים שילבטיולים , עד כה

הביאו להצלחה ומולדת של אבותיהם היחד עם סיפורי דור שני שמוצאת חוט שמחבר אותם עם 
 .כייף של טיוללרבה ו

 .קרובב פורסמוי( מסלול מדוייק ומחיר הטיול)פרטים 
 הצטרףאנרגיות טובות מוזמים ל בעליכל המטיילים 

 151-1001121 –טניה , נתראה בשמחות

( לשעבר)התאחדות עולי יוגוסלביה 
 רכת את מב

 'מר אלכסנדר ניקוליץ
 עם התמנותו לקונסול כבוד
 של בוסניה והרצגובינה
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 :תרומות
 ₪ 211אונגר הלגה  

 ₪ 51שפיצר מילן וסידה  
 ₪ 251אקשטיין אלכס  
 ח"ש 51להודית פרופס   

 לזכר ההורים רבקה וליאון טויה והאחות בלנקה פישר –שוויצרי  פר 111ילנה וסלובודן  ' דיקליץ

 
 זיכרונם לברכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חילול קברים בנובי סאד
 

והפעם בבית , המתבטאים בחילול קבריםוונדאליזם לצערנו אנו נתקלים מידי פעם במעשי 
 .הקברות היהודי בנובי סאד
 י מר פיאודור פישל של קברים מנותצים"מצורפת רשימה שנעשתה ע

ŠTAJNFELD JOŽEF parcela 01/01-040 G 

KLAJN ZIGMOND parcela 01/05-360 G 

SINGER ĐULA  

 

parcela 01/05-359 G 

ADAM ELA rođ. SINGER 

SINGER JULIJA rođ. STAIN 

SINGER MARIJA rođ. LEDERER 

SINGER VILIM 

EKŠTAJN LIA parcela 01/05-357 G 

KLAUBER KARLO  

 

parcela 01/05/351 

KLAUBER šANDOR 

WEINER  

WEINER  dr. MIRKO 

ZEMANEK ERVIN parcela 01/05-346 

OPPENHEIMER MIKSA  

 

parcela 01/05-364 G 

OPPENHEIMER DAVIDNE szül. 

NEUBER BERTA 

OPENHEIMER DAVID 

dr. SCHOSBERGER SANDOR 

SCHOSBERGER OLGA 

VERMES ĐULA  

parcela 01/05-362 G VERMES EDE 

 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 (שפיצר)משפחת לאה אלון משתתפים באבל 
 אחותה מרים אונלבמות 

 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער
 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 (משפחת פרלמשתתפים באבל 

 פרל( עזי)עזריאל במות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 


