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 ר "דבר היו

 
 ,חברות וחברים יקרים

 .כתבה לאה נאור..." כשנגמרת שנה מתחילה חדשה... סוף זה תמיד התחלה"
אני , לפני הפרידה מהשנה האזרחית החולפת אז רגע

תרם והתנדב למעננו בשנה  ,מבקשת להודות לכל מי שעשה
לדנה פינצי יחזקאל : במיוחד לאנשי הארכיון שלנו! זו

שלמרות התנאים הפיזיים הקשים  ,האחראית עליו
לעורכי העיתון . הם ממשיכים את עשיתם נאמנה, בארכיון

לכל מי . וגל ואלכס אקשטייןמילן פ":  Most" " גשר"שלנו 
תודה מיוחדת . שהאמין בעשייה שלנו והשתתף בפעילויות

, ביאנקה שלזינגר, מרים אביעזר: לחברי וועד ההתאחדות
. אלכס אקשטיין ואלכס ליאון, יואל פישר, דוד גומבוש

 !!!לכולכם תודה 
יסתיימו כדי , שאי ההבנות ביננו ולבמאית הסרט, לשנה החדשה אני מאחלת לנו כהתאחדות

 :שנוכל לצאת לדרך חדשה
. שמצריכים תקציב 'ערבים יוגוסלביים וכו, טיולים, תהרצאו: לחזור לפעילויות חברתיות .א

 .קופתנו דלילה ואינה מאפשרת לנו עשיה
חברים שיהיו עם רעיונות אשר יפתחו את ההתאחדות , ר חדשים"לבחור חברי ועד ויו .ב

 .לכיוונים חדשים
יצעידו , שבקרוב תתאפשר אצלינו עשיה חדשה כשכוחות חדשים וצעירים יותראני מקווה מאוד 

 .את ההתאחדות למקום נכון יותר
 אני מאחלת לכל החברים שנה אזרחית חדשה טובה

 
 : תזכורת 

 .₪ 051דמי החבר גם לשנה זו הינם 
 עבור התאחדות עולי יוגוסלביה: ק 'הזדזו לשלם בצ

   0000114:  כפר סבא מיקוד   0101.  ד.ת: כתובת 
 

 מירי, שלכם
 

 :חברי הועד
 ר"יו –מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 יואל פישר
 דוד גומבוש
 אלכס ליאון

 ביאנקה שלזינגר

 :חברי ועדת הביקורת
 גיורא דמאיו
 יוסף טאובר

 אלכס אקשטיין
 
 

  

 1028 דצמבר                                              6מספר                                                                65שנה  



2 

 

 

 

 אלכס אקשטיין

 מפגש הצדעה בבית הנשיא
 

בהשתתפות , ביום שלישי נר שני של חנוכה התקיים מפגש של ניצולי שואה בבית הנשיא בירושלים
את . הארגונים השונים נתבקשו לשלוח נציג מטעמם. ריבלין" רובי"נשיא המדינה מר ראובן 

 .התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר ייצג חברנו נסים מנדיל כשאליו מתלווה רעייתו באה
הדה ובכבוד אל המשתתפים והדגיש את פועלם של הניצולים לקיומה של הנשיא התייחס בא

 .מדינת ישראל
אשתי ואני : "ולדיברי נסים. אחד הניצולים הדליק נר שני של חנוכה וההתרגשות הייתה רבה

 ."אזכור זאת כל חיי. אשרי שזכיתי לכבוד זה. התרגשנו מאד
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 בן חייםטניה 

 מטיילים במה שהייתה פעם יוגוסלביה 
 

...אם אתה לא יודע מאין באתה אתה לא תדע לאן ללכת  
 . מהנה. קשה. שמח. עצוב. מיוחד. מרגש. חזרנו מעוד טיול

.  יוגוסלביה לשעברמדינות מ כמהחיברנו אלא , לא התמקדנו רק במדינה אחתהפעם בטיולנו 
שהיא אחת משתי , פעם ראשונה ברפובליקה סרפסקהוהונגריה , סרביה, ביקרנו בקרואטיה

 .הישויות המדיניות המרכיבות את בוסניה והרצגובינה
 

  יום שלישי. 00.20
. כלפי מנהיגים מקומיים של רשויות מקומיות יצאנו לדרך תולאחר שכל אחת ואחד מילא את חוב

 .חבורה של שמונה מטיילם שרובם כבר יצאו לטייל ביחד
 

   רביעייום . 02.20

Banja Junaković .לא . יסטים טובים'יער בשיא תקופת שלכת ומסז, אנשים נחמדים, מקום שקט
 . החמצנו הזדמנות לבקר בסלאש לשחזר אווירה ואוכל טוב

למרות שכבר פעם אחת ביקרנו בעיר 
גם הפעם , Somborסומבור 
במרכז יפיפה ושוק מלא  היסתובבנו

מאה )מניים 'מתקופת העות. פרחים
עד סוף מלחמת העולם ( 01

הראשוניה סומבור היה בירה ומרכז 
קה 'אדמיניסטרטיבי של אזור בצ

(Bačka.)  עוד בתקופה של מלכה
, Marija Terezijaמריה טרזיה 

עיר "עיר קיבלה מעמד  0400בשנת 
כמה . שנתן לעיר פריחה" חופשיה

רי בסומבור נפתח בית ספר שנים אח
כמובן . ראשון ללימודי הוראה

שנזכרנו שפעם שעברה ביקרנו במבנה 
 .עיר שנבקר בהמשך הטיול –" קרב בסנטה"עירייה וראינו תמונה ענקית 

 
 חמישי  יום . 2.22

יעד להתחלנו לנוע לכיוון אוסייק 
סופי פארק לאומי קוזרה ה

בוסנה  –שברפובליקה סרפסקה 
 . והרצגובינה

ביקרנו במקום מיוחד   Bezdanבבזדן
שמפות וכלי מיטה מאריג דמשק 

על נולים   ,עושים עדיין בעבודת יד 
 . 00ממאה 

 . 
 

ביקרנו בכנסייה . המשכנו לאוסייק
בשנות . שפעם הייתה בית הכנסת

השישים נמכר מבנה לקהילה נוצרית 
 –פנטקוסטים ) –פרוטסטנטית 

אוהדי ישראל    -(  אוונגליים
הסכם היה (. סיבות דתיות שלהםמ)

, שפנים המבנה חייב להישאר מקורי

Banja Junkaković 
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 00היה במבנה יריד ספרים כך שראינו גם תלמוד מהמאה . כך שמעבר ללוחות הברית נמצא צלב

 ( .שלא היה למכירה )
 אוסטשיםשהעילית הבעיר , Županijskaאחד גדול ברחוב . בזמנו באוסייק היו שני בתי כנסת

 .עומד בניין חדש ביותרמרכזי ה במקוםאולי  ,הרסו ובמקומו ברחוב
 

  ייום שיש. 1.22
 בדרך מפארק לאומי קוזרה עברנו כפר מוסלמי. Banja Lukaיום שישי היה מוקדש לבניה לוקה 

משיחה עם כפרי מקומי הבנו שכל . כולו מצוחצח עם מינרטים ובתים חדשים Kozaracקוזרץ 
. מוסלמים גורשו ומצאו מקלט בשוויץהאחרונה ורוב התושבים המלחמה ה ןזמהכפר היה הרוס ב

כפר כמעט ריק השנה הבשאר חודשי  .באוגוסט כולם חוזרים לבנות וליהנות מחופשה, שנים ומזה
 . ומתושבי

ששוברים  שירים מלנכולים,  Sevdalinkeרובם , לבניה לוקה ולנהר ורבס הוקדשו שירים רבים
  .את הלב שתמיד מספרים בקצב איטי על אהבה

כמו שאצלנו יש תחרויות בהכנת חומוס ככה . הקבב שלה בא לה מבניה לוקה פירסומה של  ךא
 .קבב מסרייבו או מבניה לוקה ,יותר יש תחרות אין סופית איזה קבב טעים

צעירים . במרכז העיר( Debela Berta" )ברטה השמנה"ביקור בבניה לוקה התחיל בפאב  אגדיה
מרכז בניה . מאוד מגונדרים למרות שבחוץ מזג האוויר היה גשום, וצעירים בנשמה ישבו ושתו

 . Vrbasושוק מקומי עם קבב ליד נהר ורבס  ,כנסייה חדשה במרכז. לוקה מאוד יפה
שערים שראינו הם החומות וה הכל התחיל מקום בומדריך מקומי ביקרנו בקאסטל  בהדרכת

שמענו על רעידת אדמה , עם סיפורים שמחיםטיילנו ברחובות העיר , מנית'העותקופה תהמ
וסיימנו ליד פיגומים , 0010בשנת התרחשה נוראית ש

במרכז העיר , לידו. בניין עירייהבשמכסים שיפוצי חזית 
עם מגדלי בצלים מצופים , יפיפייה ,עומדת כנסייה חדשה

ה יכנסיהבניית (. פי טכנולוגיה של אחים רוסים לע)בזהב 
במקום שפעם עמדה כנסייה ( 0001)שנה  45התחילה לפני 
ראשונה שהוקמה לאחר מלחמת העולם ה ,אורתודוקסית

החשוב אדם ה סייעראשונה היה יכנסההקמת ב. הראשונה
 Svetislav Tisaבניה לוקה  ה שללהתפתחות ביותר

Milosavljević  ל במש 0040שנת שמ Vrbaska Banovina 
 Crkva"נסייה היה  הכשם . שבירתה הייתה בבניה לוקה

Svetog Trojstva "–  הבן , האב)שילוש הקדוש הכנסיית
 . 0000 אוויר בהצים פגעו בה בהפצצות מאנה(. ורוח הקודש

צוענים , יהודים לעשים ששלטו באזור ציוו אאוסט 0004 ב
אחרי המלחמה . לבנהאחר וסרבים לפרק אותה לבנה 

את ודוקסית לא קיבלה אישור לבנות תאורהכנסייה ה
במקום פנוי הוקמה אנדרטה לחיילים . מחדשכנסייה ה

 .לאחר התפרקות יוגוסלביה ,שנות התשעיםב. פרטיזנים
 .(מקדש ישוע הגואל)" Hram Hrista Spasitelja"שם הכנסייה שונה ל. ותו רוחות אחרבנש

 יתבשנים של בנייה מאסי 5שבמשך  Tisa Milosavljevicהוא ביותר בבניה לוקה חשוב ה האדם
כספו ממכספי מדינה ו)שינה את פני העיר 

 –של מבנים ציבוריים בבנייה ( אישיה
ציבור ופוליטיקאים גם את השמשמשים 

לאחר . דרכיםוגשרים , מאות בתי ספר, היום
ת שר ושנים עבר טיסה לבלגרד להי 5

. פרידה לה וסירב שיארגנו לו מסיבתבממש
מיועד למסיבה תרם לנזקקים הכסף את ה

 ( ?כמו אצלנו לא)
פסלו של סבטיסלב עומד בפארק מרכזי בין 

 .שהוא בנה םכנסייה ובנייני
 
 

Banja Luka 
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ישבנו שבת אחים יחד עם נציגים של . כמו בכל טיול שלנו אנו מתארחים בקהילה יהודית –בערב
קהילה אריה לבנה וסגנו הבין המארחים היה נשיא כבוד של . בניה לוקהשל יהודית הקהילה ה

Đorđe Mikeš .בפרידה . אוכל טוב ויין כשר שהבאנו מארץ דיברנו עד מאוחר, באווירה נעימה
 .ספר על יהדות בניה לוקה נוקבל

 
  יום שבת. 0.22

על יך במוזיאון שמענו ממדר. לאומי קוזההפארק הביקור במוזיאון של ב  את פנינו קיבליום נאה 
גם על גבורה של מקומיים שיצאו ו, מלחמת העולם השנייה תזוועות שהתרחשו באזור בתקופה

. Mladen Stojanović' סטוינוביץר מלדן "פיקודו של דבנאצים השים ואאוסטהלהילחם נגד 
בניץ בהמשך אכלנו אצל משפחת . הימיה ושתינו ממעביער נביגילינו , טיילנו במרחב הפארק

 .שמחזיקה גם יקב מכובד
 Donjaסוף היום ביקרנו בדוניה גרדינה ב

Gradina ים של מלחמת אפלשבימים ה
שמדה המחנה המהעולם השנייה היה חלק 

. אזור שימש כשטח הריגהה. ץאיסנוב
, סרבים, לצעוד ליד קברי אחים של יהודים

קברי מרר ביותר והקשה והמצ, צוענים
אמרנו , הדלקנו נרות. אחים של ילדים

קדיש ונתנו כבוד לכל אלה שנרצחו רק 
חולני של המפני שלא התאימו לחזון 

 .שיםאאוסטה
 

  יום ראשון. 1.22
כדי לתת לנפש ישראלית . נחמדים שכבר התרגלו  לבקשות שלנו ויצאנו לדרךהמלצרים הנפרדנו מ

 . מזכרת קולינרית  מרפובליקה סרפסקה, לפרוח עצרנו במכולת לקנות כל טוב
גבול  הבמעבר ארוך תור השתרך לאחר חג כל הקודשים שראשון הליום " נפלנו"ש מאחר

. את ההמתנה" קיצרנו"ה של גברת מקומית תבעזר סכום פעוט של יורו תמורת, לקרואטיה
בדרך . כסף מקומיאת המתנה ניצלנו לאכול עוד בורק ולגמור הזמן האת . בהחלט עוד חוויה

יתה יימה השמהאף הסתבר ש, בית קברות יהודיב בקרל Pakracעצרנו בפקרץ  Daruvarלדרוובר 
ואפילו לבקר אצל משפחה בערב הספקנו לאכול מרק דגים . הרבה יותר קשה ממה שחשבנו

  .מם מרומצב רוח ועם אוכל ויין טוב . במקומית שבבעלותה יק
 

  יום שני. 5.22
, טרי טרי, התחלנו עם בורק מקומי

בחדר אוכל מאולתר בצימרים 
מוקדם  מאדיצאנו . ששכרנו

ת ימקומהמדריכה הופגשנו את 

  Jankovićרזן ינקוביץהבטירה של 
 

הודרכנו יחד עם ילדים מבית ספר 
תבקשנו  להסביר מה ונמפקרץ 
פרוכות של ארון הקודש הכתוב על 

קירות החדר  על  יותתלוהיו ש
משמעות של ההיהודי וגם מה 

 .  דר שנמצא בחדרסשולחן 
הייתה לנו הליכה ארוכה אף מהנה 

בית קברות יהודי שנמצא באמצע ל
 . יערה
  

Donja Gradina 
 במקום גם מוזיאון קטן
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עצרנו   Jasenovacבץ ריכוז יסנוהבדרכינו למחנה 
יער בעזרת אנשי הבאמצע   Pakracבפרקרץ 
מצאנו מדרגות בכניסה לבית מקומי מוזיאון 

מפני אף לא נכנסנו מפחד מוקשים  ,יהודי קברות
אחרונה בין המקום היה קו הפרדה במלחמה שה

. הדלקנו נרות ואמרנו קדיש.  הוסרבי הקרואטי
חלקם די , איש 151מעל  פקרץ תקהיל בעבר מנתה

היום כמעט אין שריד לקהילה משגשגת . עשירים
 . אזתה ישהי

ץ היה מנוהל אמחנה יסנוב. ר רועואין מילים לתא
והם הוציאו להורג בשיטות , שיםאעל ידי אוסט

ביד ושם  זכורץ מופיע  באולם אשל יסנוב חוש. גרמנים הזדעזעו מהםהאכזריות שאפילו  כה
מבנים ל זכר לצערנו במקום לא נשאר כל. SSיחידות  יקודד שלא פעל תחת פכמחנה השמדה יחי

מכמה אלפים של רוויזיוניסטים קרואטים   .נרצחיםה ועדיין יש ויכוח  על מספר ,מקורייםה
לפי איבו גולדשטיין היסטוריון קרואטי ממוצא . 411.111שמכחישים שזה היה מחנה השמדה ועד 

במקום מרכזי לפני המוזיאון יש סיפור , בכניסה. גם הוא לא סופיאף  83.811מספר הוא היהודי 
מרגישה אני ץ  אכבת לניצולת שואה שחלק ממשפחת נספתה ביסנוב. שלם על בניית אנדרטה

 .   קדיש ומרלהדליק נרות נשמה ול, לבקר במקום חייבתשהייתי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נכדה של אולגה שייבר , מבית שייבר' טיץ'בת של ליוביצה מרצ ',טיץ'טניה בן חיים  מרצ, אני
 .נינה של רוזה כוהן מבית פליישקר, מבית כוהן
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 יום שלישי. 6.22
אף , עיר יפה שזוכרת ימים יותר טובים .Sentaסנטה  :היעד הבא שלנו. בוויוודינה, קה'היינו בבצ 

ראינו במבנה  Somborביקרנו בסומבור נזכרנו שבטיול הראשון שלנה ש. עדיין שומרת על עצמה

מטרים  01ביחד עם מסגרת , מטרים מרובעים Senćanska bitka  (40 עירייה תמונה ענקית
ו להוריד קיר חזית נאלצשומרובעים 

על קרב בין .( שלם כדי להכניס אותה
הונגרי תחת פיקודו -צבא אוסטרו

 Eugenרוזן אאוגן סבויסקי השל 
Savojski  מני'עותהצבא הנגד .

עצרו נמניים ו'עותה במקום זה נבלמו
. Wienaוינה  עברבהתקדמותם ל

 011)לכבוד קרב זה עלינו למגדל 

לראות ( מי סופר  ךמדרגות א
ומודל של  Tisaמגבוה את נהר טיסה 

 .0104משנת   קרב המפורסםה
, עם מדריך מקומי ביקרנו במוזיאון

את ראינו , טיילנו ברחובות סנטה
 .ד פעם בית הכנסתעמ בומקום ה

מרחוק ראינו בית כנסת שעומר על 
 .אף אחדכבר לא משמש  ךילו את

תחנה אחרונה אחרי ארוחה טעימה 
היה בית קברות יהודי שנמצא בחצר 

 . משפחה הונגרית
 

  יום רביעי. 1.22
הוא . בבית  הכנסת משופץביקור 

אף אם , עדיין לא פתוח לקהל רחב
קיבלנו . יש קשרים אז הכול אפשרי

הדרכה מצוינת של ברנקה ולו לא 
הייתה חייבת לסיים היינו מבלים 

בגינה של . עוד זמן רב במבנה יפיפה
 0111בית הכנסת ישנו קיר מוקדש ל

יהודי סובוטיצה שנספו במלחמת 
ת נשמה ועוד עוד נרו. העולם השנייה

שכבה של שמחה ושכבה של . קדיש
 .עצב

לאחר ארוחה טעימה נפרדנו 
. להונגריה, מסרביה ופנינו צפונה

ביקרנו , ועוד פעם לא אכזבנו מסורת
בקונדיטוריה עם גלידה ועוגות 

אלה שנשאר להם . טעימים טעימים
עיר   Szolnokכוח  עשו טיול בעיר 

 .יפיפה על גדות נהר טיסה
 
 ם חמישייו. 8.22 

ששומר על בית     Balkanyלפני טיסה מוקדמת חזרה לארץ הקדשנו לכפר .יום אחרון של הטיול
קברות הדלקנו נרות הבבית . Debrecen דברצןבאין יותר יהודים  שכברקברות יהודי למרות 

 עשינו קניות אחרונות ונסענו למלון קרוב, ואמרנו קדיש ביקרנו בקהילה יהודית והסתובבנו בעיר
 .לשדה תעופה שנספיק לתפוס קצת שינה לפני הטיסה
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 . טיול הבאב להתראות. היה זה מסע קשה ומרגש. חזרנו לארץ עייפים אף מרוצים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דינה קטן בן ציון: תרגמה/  מילן פוגל: ערך

 פרקים מחייו של מילן שפיצר
 
אלה מאתנו שהגיעו ארצה חודשים .  סיפור החוויה האישית, משלו" סיפור"לכל אחד מאתנו יש  "

אחדים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה תרמו באופן כלשהו להתפתחותה וליציבותה של מדינת 

תרמתם משלכם להתפתחות , וכמוך מי שהגיעו ארצה אחרינו, כפי שלדעתי גם אתה. ישראל

 . במלים אלה פתח מילן שפיצר את סיפור חייו  – "המדינה שהוקמה פה

ָקה'בבאצ   0011ביולי   4-נולדתי ב. הנה אם כן בקיצור קורות חיי" כשגרמניה  00הייתי בן  . ָקה  ָפַלנ 

תוך זמן קצר נכנעה יוגוסלביה וכשלל . הנאצית ובעלי בריתה תקפו את ממלכת יוגוסלביה

, נלקח  על ידי  הגרמנים וההונגרים לעבודות כפייה, יםוכמוהו רב, אבי.  מלחמתי בותרה לחלקים

 .כמו רבים אחרים, משם לא חזר עוד

השתתפתי בשיעורי הדת שלימד , ואני כתלמיד הכיתה השנייה בבית ספר תיכון, המלחמה נמשכה

הלכתי לבית הספר עם ילדי הגרמנים והכומר לימד את  תלמידיו שהיהודים רדפו את . כומר גרמני

למשמע דבריו אמרתי שהיה קופץ מצטיין אם כך הצליח להימלט . כי הוא קפץ מהר להרישוע  ו
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מצאתי את . כמובן שמיד נמצא מישהו שהלשין על כך לכומר ואני גורשתי מבית הספר. מרודפיו

 . ולא ידעתי איך להמשיך משם, עצמי ברחוב עם הטלאי הצהוב והמגן דויד

ָקה עבד יוסף רייט'בבאצ   גרּות בדרזדן שבגרמניה, רָקה  ָפַלנ  בפועל .  יהודי שלפני המלחמה למד ַמס 

ומלאכת המסגרות הייתה , להתקין מיטות בית חולים, היה מסוגל לתקן מכוניות, היה מהנדס

הודות למיומנותו המקצועית זכה יוסף רייטר להערכה רבה  מצד . חלק מובן מאליו מהכשרתו

יוסף קלט את הילד היהודי ששוטט . מים הציל את חייומה שקרוב לוודאי לי, הגרמנים המקומיים

 . ברחוב וכך החלה תקופת הכשרתו של מילן כשוליה

היו גם " הפתרון הסופי של השאלה היהודית"להונגריה כדי לבצע את  0000-כשאייכמן שוגר ב

קה 'באצעד מהרה  גורשו יהודי . היהודים בשטחים ההונגריים הכבושים נתונים לשלטון הגרמנים

אל מחנות הריכוז , ששם שהו כחודש ימים, (הונגריה)דרך באיה , קה'פלאנקה וכל שטחי באצ

ביניהם גם , כחמישים מהם נשלחו לעבוד באוסטריה. בעיקר לאושוויץ, ברחבי הרייך השלישי

גם יוסף רייטר . עד שגורשו אל מחנה ברגן בלזן, זמן מה עבדו בחקלאות. מילן עם אמו ואחותו

 .ושרד הודות לכישוריו המקצועיים, לאוסטריהגורש 

. זכו לשחרור על ידי הצבא הבריטי היו גם מילן ומשפחתו 0005בין היהודים ששרדו ובאפריל 

מאסירי המחנה גוועו למוות  00,111-עוד כ, האנשים שנמצאו בחיים בעת השחרור 55,111מכלל  

המאמצים הגדולים שהשקיעו בהם  חרף, במהלך החודשים הבאים מאפיסת כוחות ומחלות שונות

, ואולם קודם לכן, "רכבת קאסטנר"מילן ומשפחתו זכו לעלות על . אנשי הצוותים הרפואיים

 . ששם עלו עליה, קילומטר מהמחנה עד לתחנת הרכבת 4מותשים כליל נאלצו ללכת מרחק 

הודי נקשר במחשבה בקבוצה הראשונה של י" רכבת קאסטנר"הביטוי , כדי למנוע אי הבנה

ואולם קאסטנר המשיך . הועברו לשוויץ בשני מחזורים 0000שביוני ,  נפש 0,105שמנתה  , הונגריה

שביניהם , יהודים נוספים 11,111על הצלת  " מסחרי"לשאת ולתת עם הגרמנים והשיג הסכם 

נעצרה   –שקאסטנר גם הוא נסע בה  –הרכבת , לדברי מילן. נמצאו גם מילן ובני משפחתו

ולאחר , את העצירים שהיו עליה שיחררו חיילים אמריקאים. ים אחדים לפני מגדבורגקילומטר

בפועל הגיעו עד ֶוליָקה . שלחו אותם אל בתיהם 0005שבסוף , מכן הם עברו לרשות חיילים רוסים

ָדה  . קיקינ 

ר גם יוסף רייט.  קה פלאנקה'כבר עברו כשחזרו מילן ובני משפחתו לבאצ 0005/1ימי ראשית שנת  

מילן הצליח איכשהו . שכן כל כלי העבודה נגנבו, אלא שאי אפשר היה להתחיל בעבודה, חזר לשם

ועד מהרה יכלו השניים , ובעצם נמצאה כל תכולת בית המלאכה, להיוודע היכן הם נמצאים

 . להמשיך לעסוק במלאכתם

ניקיון בתי  כמו למשל, אלא גם במלאכות אחרות, ולא רק כמסגר, מילן למד ובמקביל גם עבד

ועד הגיעו , כך פרנס את המשפחה. יהודים נטושים למען אלה ששרדו את השואה וחזרו לבתיהם

מוכן ומזומן היה לעלות עם . תיאוריה ועבודה מעשית, עבר בחינות הסמכה מקצועית 00לגיל 

 באותה אנייה הגיע. בדצמבר לנמל חיפה 45-שבה הגיעו ב, "קפלוס"על האנייה  0000-משפחתו ב

יוסף רייטר הופנה לבית מלאכה . הוא אימץ גם את  מילן כבנו יוצא חלציו. גם יוסף רייטר עם בנו

כעבור זמן קצר זכה מטעם . שם עד מהרה באו לידי ביטוי כישוריו המקצועיים, צבאי בכורדניה

 . חיל הים בתעודת הוקרה על המצאותיו

כעבור שלושה ימים הוצב בכפר . ות צבאישם גויס לשיר, ברדתו מן האנייה הופנה מילן לבית ליד

באותה אנייה , שאף הם הגיעו ארצה בחשאי, כיים'שם נערכו אימונים צבאיים ברובים הצ, יונה

מקלע בריטי שייצורו החל במלחמת -תת, "סטן"במחנה נערכו אימונים גם בשליטה ב. עצמה
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תקופת אימונים קצרה  לאחר. העולם השנייה ואשר יוצר בכמויות גדולות גם בקנדה ובישראל

שכן מלחמת העצמאות טרם , נשלחו העולים אל שורות הלוחמים הראשונות בקרבת טול כרם

ודווקא מאלה שהגיעו ארצה כדי , למרבה הצער גבתה המלחמה קורבנות חדשים. הסתיימה

 . למצוא בה לבסוף מנוחה ונחלה

עד מהרה . שם שוכנו בצריפי עץ, באותו זמן שהו אמו ואחותו של מילן פרק זמן קצר בבאר יעקב

 . בלוד שוכנו בבתים ערביים נטושים. עקרו משם ללוד

 . לאחר תקופה שבה שהתה בקיבוץ, בלוד הצטרפה אל משפחתה גם סידה קביליו

כדי לעמוד על רמת . הגיש מילן בקשה להעברה ליחידה טכנית, אף שטרם שלט היטב בעברית

שכן היה , מה שכלל לא היווה בעיה מבחינתו, בהצלחה שאת כולם עבר, הידע שלו נשלח למבחנים

עד מהרה הועבר לאסף . מורה שהחמיר בדרישות,  המעולה של יוסף ריכטר" בית הספר"בוגר 

למעשה השאירו שם . שם נמצא בית החולים ולצדו גם בתי מלאכה צבאיים, הרופא שבצריפין

שכן חלק זה ,  חדים גורשו הערביםאך כעבור ימי לחימה א, הבריטים לערבים בית מלאכה גדול

מילן זכה בדרגה וקיבל לרשותו כמה חיילים כדי . היה שייך לישראלים על פי תכנית החלוקה

כשראה שם את  , כדבריו" העיניים יצאו לו מהחורים"לאחר ש, להמשיך בעבודתו בבית המלאכה

 . כמות כלי עבודה והמכונות שהועמדו לרשותם

לאחר נסיגת האנגלים בתיאום עם החלטת  –' עובדה'במבצע . יומהמלחמת השחרור התקרבה לס

. שמה הישן של אילת, רשרש-נכבשה אום  0000במרץ   01-ב, על חלוקת השטחים 0004-ם מ"האו

במיוחד בעת , ות עצומה למדינה החדשה  נודעה חשיב, שהיה מיושב בעיקר בבדווים, למקום הקטן

ה הנתיב הימי החשוב ביותר להצטיידות בנפט מאזורים  כי זה הי, המצור הימי שהטילו הערבים

על מילן עם היחידה . בתחנה הבריטית הנטושה התמקמה המפקדה הישראלית הצבאית .אלה

שיבטיח למקום , הטכנית שלו הוטלה מיד בתום המלחמה המשימה להתקין באילת גנרטור גדול

 .  אספקת חשמל ותקשורת

ימים ההם לא היו כבישים שקישרו ישירות בין באר שבע ב. ואולם לא קל היה להגיע לאילת

את הלילה הראשון עשו . חיילים  01 -0הנסיעה נמשכה שלושה ימים ברכב צבאי שהכיל . לאילת

ולאחר מכן המשיכו דרך , בבאר שבע

ששם עדיין שכנו  –מעלה עקרבים 

לוחמי הגרילה , הפידאיון

הפלסטינים שלא נסוגו אל מעבר 

ווים בירי מרובי מל, וכך. לירדן

כיום , בהפידאיון הגיעו לעין חוסו

בערב היום השלישי הגיעו .  חצבה

שם התקינו את הגנרטור , לאילת

מילן יכול היה לחזור . תוך כמה ימים

 . ללוד

לאחר שחרורו מהצבא הכיר מילן 

שנכדו היה , בלוד את הנפח צאלר

מכונאי בחיל האוויר ושאף הוא עמד 

ובין שאר הדברים הם ייצרו , מילן החל לעבוד בשותפות עם הנפח. ילסיים את שירותו הצבא

שהמשתכנים , ופרות( ששימשו במקום טרקטורים)שבהן הוחזקו חמורים , דלתות פלדה לאורוות
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כמעט מדי לילה הגיעו בחשאי הפידאיון אל המושבות כדי לגנוב חמורים וָפרות . קיבלו מהממשלה

אלא שגנבי הפידאיון הפגינו . דלתות שהפידאיון לא יכלו לפרוץמילן ייצר . ולהובילם לעבר הירדן

להוציא את  בני הבקר ולמלט אותם אל , כושר התמצאות ונהגו להרוס את אחד מקירות האורווה

 . מעבר  לירדן

את רדיפות . הגיעה מסראייבו, נכדתו של רב, סידה. בלוד הכיר מילן את הנערה סידה קביליו

שבהם נקטו האיטלקים  , שמצאה מקלט בשטחי הכיבוש האיטלקי, הנאצים עברה עם משפחתה

קידמו גם סידה ובני משפחתה את   עם עצירי המחנה על האי ראב. בגישה רכה יותר כלפי היהודים

ביניהם גם , באותו מחנה היו עוד כמה מבני משפחתה של סידה. 0001-מפלת איטליה הפשיסטית ב

הגרמנים לכדו . שלא הצליחה להימלט עם שאר בני המשפחה, (אמו של יוסף בן ציון) אניטה פאפו

אניטה היא אחת הבודדות ששרדו את אימי אושוויץ ולאחר . אותה והיא גורשה לאושוויץ

 .המלחמה היא חברה אל בנה בישראל

הנאצים החליפו בכל השטחים הכבושים את הפשיסטים . מפלת איטליה לא הביאה לשחרור

שם נקלטו על ידי יחידות , היהודים ביקשו מקלט ביבשת. איטלקים ומיד החלה רדיפת היהודיםה

רוב עצירי מחנה ראב קידמו את השחרור מעול גרמניה הפשיסטית  באזורי באנייה . הפרטיזנים

".  הבטליון היהודי"שהורכבה בחלקה מן , "בריגדת ראב"חלק מעצירי ראב הקימו את .  וקורדון

שנוסדה מעצירי מחנה לשעבר , ה היהודית הצבאית היחידה במלחמת העולם השנייהזו היחיד

 .והיא נזכרת באנציקלופדיות, והשתתפה באופן פעיל בפעילות המלחמתית

אותה אנייה שגם מילן ובני ', קפלוס'על האנייה  0000-סידה ובני משפחתה הגיעו לישראל ב

 .שנה 00ולסידה טרם מלאו    40כשנישאו היה מילן בן . משפחתו עלו בה ארצה

כעבור זמן מה קיבל מילן עבודה נוספת שמעטים היו 

בזמן מלחמת השחרור נטשו את . מוכנים לעסוק בה

בוסתני , בעלי הפרדסים, אחוזותיהם ערבים עשירים

בכל פרדס היה בניין .  הפרות ומטעי התפוזים והלימונים

ו שצינורות חיברו בינ, שבו נמצא מנוע דיזל גדול

 00עד  05למשאבה שהייתה נתונה בתוך באר בעומק 

לשפץ ולהשמיש את המשאבות , צריך היה לתקן. מטרים

שמימיהן שימשו , כדי שהן תמלאנה את הבארות

כשהיו די מים בבאר , כמובן. להשקיה בעתות בצורת

 . בעזרת המשאבות, בוצעה  ההשקיה גם במישרין

, קשור בהתחשב בכך שהאדם שירד אל תוך הבאר היה

אנו עשויים לחשוב שהמלאכה הזו אינה כרוכה בסכנה 

. ואולם הסכנה ארבה מלמעלה ומלמטה. מיוחדת

מלמעלה שמרו כוחות הביטחון על בעלי המלאכה ממתקפות הערבים ואילו בתוך הבאר נאלץ 

 . עקרבים וזוחלים אחרים שמעודו לא ראה כמותם, הטכנאי להיזהר מנחשים

נולדה בתו " חיי באר"כעבור חודשים אחדים של . זו לא ארך זמן רב עיסוקו של מילן במלאכה

אזי  חזר מילן .  0054-ב, שנים 44אך כעבור , בילי 4-ה, מילה וזאת ממש ביום הולדתו של מילן

 . ללוד

נענה מילן למודעה , כשבעיתונות חיפשו בעלי מקצוע להקמת בית חרושת חדש למלט ליד חיפה

בית החרושת , הוא ביצע כל מה שנדרש ממנו. שעבר בהצלחה, בחן חדשומצויד בהמלצות ניגש למ
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 Palestinianבעיתון , חברו של מילן ששלט באנגלית,  באותו זמן קרא בן אברהם. החל בפעילותו

Post ,שנדרשים בעלי מקצוע להקמת בית חרושת חדש לייצור בירה, רוזלם פוסט'כיום הג ,

מדי בוקר היה משכים קום . הם עדיין התגוררו בלוד אך, מילן התקבל לעבודה מיד. בנתניה

 . בארבע לפנות בוקר כדי להתייצב בשעה שבע לעבודתו בנתניה

. בדירת חדר וחצי דחוקה התמקמה המשפחה. לא קל היה גם כשקיבלו את הדירה בנתניה

מילן נמצא אותה שעה בעבודה . בדירה פרצה שריפה. מהימים ההם נותרו זיכרונות לא מלבבים

לעומת זאת . ברגע האחרון הצליחה סידה להציל את הילדה מהדירה הבוערת. וסידה במכולת

הוא התבלט בידע המקצועי שאותו השלים בקורסים . לן בעיות כלשהןבמקום עבודתו לא היו למי

משם חזר עם פתרונות חדשים לשיווק הבירה , מפעם לפעם גם נשלח אל מחוץ לארץ, שונים

 .עד צאתו לגמלאות עם זכאות לגמלה,  שנים 05בבית החרושת לבירה עבד מילן  . בפחיות

 . יניםארבעה נכדים ושבעה נ, למילן וסידה  שתי בנות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלכס אקשטיין

 הפרלמנט של ראשון
 

בערך החברים מתכנסים כל יום ראשון . גם לנו היוגוסלבים לשעבר יש פרלמנט, מי שלא יודע
ודנים , בקניון הזהב בראשון לציון" קפה קפה"בבית הקפה שנה  41 -כבר יותר מ , 00:11בשעה 

הפגישה נפתחת בברכות לפי מיטב המסורת . בפוליטיקהחוץ מאשר , בכל הדברים החשובים
 .היוגוסלבית ולא מדלגים על אף קללה

. אגף הגברים ועזרת הנשים וחלילה מלהגיע לידי עירוב, בדרך כלל שומרים על הפרדה מוחלטת
ואין צורך . לעיתים נשלפים מאי שם כמה כוסיות קטנות ובקבוק ובו משקה טהור בטעם גן עדן

ואם מדברים על הגיל . במזיגה לא מקפחים אף אחד בלי קשר למין או לגיל. ריםלהרבות בהסב
כפי הנראה אני עדיין . הורדתי את הממוצע -שיותר קרוב לשמונים מאשר לשבעים  -הרי שאני 
 .שייך לנוער

ואף אחד איננו מפסיד אף מפגש ושום מזג , חלק מהמשתתפים באים בגפם וחלק בליווי בני הזוג
   .בכוחו לגרום לכך שהחברים לא יגיעו אוויר אין



13 

 

 

 

 41-בהתחלה מנה הפרלמנט הרבה אנשים אך מדרך הטבע הקבוצה הצטמצמה והיא מונה כיום כ
 .חברים קבועים ועוד כמה בודדים כמוני שמצטרפים מידי פעם

כאשר יש )קצת נכדים ונינים , קצת סיפורי עליה: השיחות נסבות על כל נושא שעולה על הפרק
מידי פעם מעבירים אינפורמציה על מה שקורה במדינות , (כבר לא מדברים על הילדים נכדים

 .יוגוסלביה לשעבר או על זכויות ניצולי שואה ובעיקר על הרכוש שנשאר ואין יודעים מה גורלו
ס או "שלמדו באותו בי, כבר שנות דורהדבר החשוב זה המפגש של אנשים שמכירים זה את זה 

 .ו יחד לארץ עם בראדניק או קפאלוסבאותה כיתה או של
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4100ממש לפני תחילת  11.0.4100 –תצלום של הנוכחים ביום ראשון ה 
 

 :יושבות מימין
 דבורה דנון ואריאלה גבעון.תמר צבי, וישניה קרן, סידה שפיצר, יהודית אבשיך

 
 :עומדים מימין
( מיקה)מיכאל , אלכס אקשטיין, רחמים צבי, ראובן זופן, נסים מנדיל, יצחק רכניצר, מילן שפיצר

 .חיים שטרסר ובועז גבעון, לוי
 

 .להתראות ביום ראשון
 
 
 

 זיכרונם לברכה
 
 
 
 
 
 
 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 'משפחת פופוביץמשתתפים באבל 
 האבבמות 

 אלכסנדר אצה זינגר

 Savezיושב הראש לשעבר של  

 .ייתן ולא תדעו עוד צערמי 
 


