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 ר"דבר היו
 

 ,חברות וחברים יקרים שלום
אנו יוצאים לחופשת הקיץ בכדי לצבור כוחות , לאחר פעילות רבה ועמוסה שהתקיימה בשנה זו

בלויים והנאות ואני מקווה , גם אתם ודאי תנצלו את החופשה לנסיעות! חדשים להמשך
ומי שיבקר במדינות , אני מאחלת לכולכם חופשה נעימה! שהמזגנים שתפעילו יהיו תמיד תקינים

 .נשמח אם ישתף אותנו דרך העיתון בחוויותיו, יוגוסלביה לשעבר
הטקס היה בסימן . ליד האנדרטה שלנו בשורש,  ערכנו את טקס יום השואה5.5.16- בחודש מאי ב

  27.6.16-    וב30.5.16-חגגנו במושב קידרון ב"   שנה להתאחדות80"את ציון ,  "הצלה בדרך נס"
על כל המפגשים . מאת הסופר שמואל דוד" שני נסיכים ומלכה"ערכנו ברישפון השקה לספר 

 .תוכלו לקרא בהמשך מרישמיהם של הנוכחים באירועים
  

ודאי כל אחת . עדיין חסר סכום נכבד לסיום עריכת הסרט, כפי שציינתי בכל האירועים האחרונים
חשוב מאוד ! ואחד מכם מחכה בכיליון עיניים לראות את התוצר המוגמר ולהגיע להקרנת הבכורה

שהסרט יהיה מוכן כשמספר רב של ניצולים יוכלו לצפות בסרט יחד עם ילדיהם ונכדיהם ואולי 
דורית על -דורי והעברה בין-וייפתח שיח בין, בדרך זו נחשוף אותם למה שקרה למשפחתם

יצאנו , דרך ארוכה עשינו כבר למימוש הסרט. ושאותם חוו הניצולים, אירועים אותם טרם שמענו
כל החומר עבר תמלול ותרגום וחלק מהסרט כבר , פעמיים להסריט ניצולים במדינות יוגוסלביה

 .נערך
אני פונה לכל אחת ואחד מכם לסייע בגיוס תרומות מכל גורם שלדעתכם יש באפשרותו לתרום 

לא , המלאכה מרובה ומה שלא נעשה עכשיו, הזמן קצר: זכרו. ואף אתם המשיכו לשלוח תרומות
 !!יהיה

מתבקש לעשות זאת  (!לשנה ₪  150  )2016מי שטרם שילם דמי חבר לשנת , בקשה חשובה נוספת
 .לאלה שלא ישלמו" גשר"אנו לא נוכל לממן יותר את ביטאון  ! מיידית

 :ק לכתובת'ניתן לשלוח צ
 (לשעבר)                                                       התאחדות עולי יוגוסלביה 

 4415001   כפר סבא   5049ד   .                                                       ת
מדוע אין תרגומים של כל , הן באתר שלנו בפייסבוק והן בפניות אלינו, מדי פעם עולה השאלה
נוכל לעשות זאת רק אם יתגייסו חברים ! אכן בקשה לגיטימית וראויה. הכתבות לשתי השפות

נוספים ויתנדבו לעזור ולתרגם וכך נוכל כולנו ליהנות מקריאת כל המאמרים וכל הכתבות בשתי 
בהזדמנות . עד אז נוכל לבקש תרגום רק לנושאים שלדעתנו נחוצים להביא לידיעת כולם. השפות

. אשר נקראת לדגל ומתרגמת מעברית ליוגוסלבית,  היקרהשמי דניאלהזו אני מודה בשמכם ל
 !ומעולם לא נעניתי בשלילה

אני מציעה שיגיש  (...ולא רק במתן עצות)לכל אחת ואחד מכם אשר רוצה לעזור ולהשפיע 
אנו זקוקים לאנשי ועד . ואם ייבחר יוכל ליישם את רעיונותיו, מועמדות לוועד ההתאחדות

 !עם יכולת עשייה ונכונות לתרום , רציניים
 

 !?ומה התוכניות לספטבר 
. "הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה" נקיים אספה כללית ב16:30  בשעה 4.9.16- ה' ביום א

המגיעים . במקום תהיה הכוונה לאיזה חדר להגיע, נאות אפקה תל אביב, 218ברחוב בני אפרים 

 2016 אוגוסט  –                                              יולי4                                                    מספר  64שנה  
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 2 –ולאחר כ  (לא לכיוון הים)ברכב פרטי יורדים בכביש של גני התערוכה ופונים לכיוון אפקה 
 89, 48, 47: באוטובוס קווים. מ לפני גשר עילי להולכי רגל ישנו חניון של המכללה מצד ימין"ק
 .(יש תחנה בכביש הראשי מול תחנת רכבת האוניברסיטה)

 כל מי שמעוניין ורוצה להגיש מועמדות להיבחר לוועד העמותה מתבקש לשלוח את שמו ומספר 

 25.8.16-   עד ליום חמישי  הhitahdut@gmail.com:  שורות על עצמו בדואר אלקטרוני לכתובת
מתבקש לשלוח את , מי שמעוניין להעלות נושא לדיון באספה. ל חוזר"ולוודא קבלת אישור בדוא

 .  לכתובת המייל של ההתאחדות25.8.16-הנושא עד ה
 .המועמד ובעלי זכות ההצבעה חייבים להיות חברים בהתאחדות ששילמו את דמי החבר

להזכירכם ". מרכז הרצל" נקיים ביקור ב14:15 עד 11:00 החל משעה 19.9.16-  ביום שני ה

 ( .Zemun)מקורה מהעיר זמון , חוזה המדינה, משפחתו של הרצל
הנושא מתנהל .  את ניהול חשבונות ההתאחדותאפרת לאופרהשנה נטלה על עצמה חברתנו 

 !אין ספק הדבר מקל עלינו מאוד ועל כך תודה לאפרת בשם כולנו, ביסודיות ובמקצועיות רבה
ולכל המתנדבים שעבדו ועמלו קשה למען , ברשותכם אני מבקשת להודות לאותם חברי הועד

למילן פוגל ואלכס אקשטיין על עריכת העיתון ולכל חברי . הצלחת כל האירועים שהיו לאחרונה
 .ההתאחדות על האמון שאתם נותנים בנו ומשתתפים בכל האירועים

 ...חופשת קיץ נעימה וקרירה 
  

 מירי, שלכם
 
 

 דבר המערכת
 

 ,לחברינו שלום
 שבה עשינו פעילויות לא מעטות ושתי העיקריות מביניהן 2016אנחנו נמצאים באמצעה של שנת 

שבשנים " התאחדות עולי יוגוסלביה" שנה לקיומה של 80היו טקס יום השואה וחגיגות לציון 
אך אנו הישראלים כולנו מרגישים ומזדהים , "לשעבר"האחרונות הוספנו לה את המילה 

 .כיוגוסלבים ללא קשר לעמים שמהם הורכבה המדינה היוגוסלבית
כהרגלינו קיימנו גם השנה כבכל שנה ביום 

שלנו שליד שורש את טקס " שטח"השואה ב
יום הזיכרון שעמד השנה בסימן סיפורי 

הספורים היו . מפי הניצולים עצמם, הצלה
נבעו מתוך תוכם של המספרים , מרגשים

. והורגש הקשר העמוק של המספר לאירוע
ועל כך אנו מודים לכם ששיתפתם אותנו 

השיא היה כאשר המשתתפים . בהרגשותיכם
את שמות " - עד-אבני- "רשמו על חלוקי נחל 

האבנים הונחו על . יקיריהם שנספו בשואה
ולאחר , גדר האבן שתוחמת את המתחם

י הקרן "הטקס הושמו בעציץ גדול ונאספו ע
ל תביא "אנו מקווים שקק. הקיימת למשמרת

 .לטקסים הבאים" העד-אבני"את 
אנו מנסים להביא כתבות שלא יעסקו רק 

. סביב השואה והקורות אותנו בתקופה ההיא
 שנה אנחנו עדיין מדממים 70נכון שגם אחרי 

אך כדאי גם לציין , וקשה להתנתק מזה
הצלחות ומעשים טובים שקרו לנו 

. אחרי המלחמה, "הישראלים היוגוסלבים"
ירון ' בחוברת זו נפרסם את סיפורו של דר

סיפורו של ישראלי יפה שהוא גם , לנג

mailto:hitahdut@gmail.com
mailto:hitahdut@gmail.com
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גם עדו רוטשטיין נער . הוא אינו מתעלם מהשואה אך היא איננה עיקר סיפורו. יוגוסלבי במוצאו
מעבר למה , ישראלי צעיר מצטייר בכתבתו אודות טקס יום השואה כצעיר בעל תובנות ורגישות

 .שאנו רגילים לצפות מהנוער שלנו
הטיול היה טיול כוכב שבסיסו היה במלון . השנה הצטרפתי לטיול של גימלאי התעשייה האווירית

: יומיים וחצי הוקדשו לקרואטיה. אטז על הסווה שבסלובניה ומשם נסענו כל יום למקום אחר'צ
, בוהיני, בלד, פוסטוינה: יתר חמשת הימים היינו בסלובניה. רייקה ואופטיה, פליטוויצה, זאגרב

הצלחתי לתרגל את , הנופים מרהיבים והעיקר, הטיול היה מוצלח מאד. הר הפוגל ולובליאנה
 .ואפילו הסלובנים הלאומנים הסכימו לדבר איתי בשפה שפעם החרימו אותה, שלי" היוגוסלבית"
 

 המשך קריאה מהנה
 עורך- אלכס אקשטיין 

 :חברי הועד
 ר" יו–מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 לילי פפו

 מבוקי יוסף'ז
 יואל פישר

 דוד גומבוש

  eckstein@netvision.net.il:    ל"   כתובת דוא76287, רחובות',  א43גורדון , אלכס אקשטיין
 
 

 מירי דרמן

  שנה להתאחדות 80דברי ברכה בחגיגות  
 

 ,חברות וחברים יקרים
 :ברצוני לברך בשמכם את השגרירים אשר הגיעו להיות איתנו ביום חגנו 

 שגריר מקדוניה– מר אבירוביץ פאיה 
 שגרירת בוסניה הרצגובינה– ריקוביץ ילנה . הגב

 
בתחילת דברי אני מבקשת להודות לחברי מושב קידרון ובמיוחד לדורון שידלוב ורעייתו ישראלה 

 .כדי שאנו נוכל לחגוג, על האירוח והעזרה הרבה והנדיבה בארגון האירוע
 .על התמיכה הכספית, לפדרציה הספרדית והעומד בראשה מר חיים כהן

רליה , אמירה דניאלי, ביאנקה שלזינגר, תמי טורוייביץ, אלכס אקשטיין, דוד גומבוש: לחברים
, לדנה פינצי יחזקאל וכל אנשי הארכיון שלנו, עופר שפירא, דינה קטן בן ציון, איוונקה שמי, אקרפ

 !תודה אישית ממני– למשתתפי הפנל וכל מי שנתן יד בארגון ועשייה לשם הצלחת הערב 
 !אשר הסכימה להנחות את הערב ולראיין את היושבים בפנל , תודה מיוחדת לרעיה אדמוני

עשייה .  שנה לקיומה של ההתאחדות80לארגן את האירוע המציין , זכות גדולה נפלה בחלקי
קליטת , פעילויות, מפגשים, עיתון, הוצאות ספרים, טקסי זכרון, הנצחה, מחקרים, שנמשכת שנים

 .עליה וכל זאת בהתנדבותם של רבים וטובים מאנשי קהילתנו
לצערנו הרב מייסדי ההתאחדות כבר לא איתנו ואיתם גם מי שתרמו וגיבשו את דמותה של 

אשר , אולם לא אוכל שלא לציין את הזוג יקיר ואטלקה אבנטוב, הרשימה ארוכה. ההתאחדות
את הסופרת . ראיינו ואספו כל פיסת מיידע למען הדורות הבאים, הקימו את הארכיון שלנו

שבזכותה והודות לספרים שכתבה ניתן לנו להכיר את עברן של , ל"ני לבל ז'וההיסטוריונית ג
כפי , וגם את פעלם של רבים מיוצאי יוגוסלביה בבניין הארץ, קהילות היהודים ביוגוסלביה

 ". היום, אתמול"שפורסם בספרה 
 שנה 40ניהל את הארכיון שלנו במשך , אשר לאחר פרישתו לגמלאות ממשרד החוץ, ל"צבי לוקר ז

, וכמובן את הרמטכלים שלנו דוד אלעזר. וכתב ספרי מחקר והיסטוריה אודות יהדות יוגוסלביה
והעיתונאי טומי לפיד שהיה סגן , ר ראובן אלדר"קצין רפואה ראשי ד, ל "לב ז-ל וחיים בר"דדו ז

 .ראש הממשלה ושר המשפטים

mailto:eckstein@netvision.net.il
mailto:eckstein@netvision.net.il
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בחרנו את , "במה התברכה העלייה מארצות יוגוסלביה לדורותיה"הנושא המרכזי של הערב הינו 
 90-נציגים מהעלייה של שנות ה, דור שני, דור המייסדים: היושבים בפנל על פי השתייכות לדורות

, במגוון תחומים, יש עוד רבים וטובים שאנו ממוצא יוגוסלבי התברכנו בהם. ונציג הדור השלישי
אחראים , אין ספק התברכנו באנשים חרוצים. מקימי ישובים ובמגוון עשייה ויצירה, מקצועות

 .וצנועים שתרמו כל אחד בתחומו לחיים שלנו במדינה
בעבר ובהווה , כל מה שנעשה? איך ובמה באה לידי ביטוי תרומתם לחיים המתהווים בישראל

נישא על כתפיהם של יחידים שבחייהם ובפעילותם מימשו את אופן השייכות שלהם הן כישראלים 
 .והן כמי שהיו נתונים להרגשה כי מורשת העבר מחייבת אותם באופן כלשהו

על , מגיעה הוקרה והערכה מיוחדת, אשר חזרו מהתופת, לכל אחת ואחד מבני דור המייסדים
 ! זהו השג אנושי כביר. הקימו משפחות והמשיכו את העם היהודי בארצו, ששיקמו את חייהם

לזכר כל קהילות יוגוסלביה שנכחדו אנו ממשיכים את העשייה , לזכר יקירנו שנספו בשואה
אותו יזמה מרים אביעזר ונמצא כעת בתחילת שלב , לקידום הסרט על שואת יהודי יוגוסלביה

אני פונה לכל אחת ואחד מכם להירתם ולעזור .  דולר80,000- להשלמת הסרט חסרים כ. העריכה
כדי שהסרט יוכל להיות מוקרן בקרוב ושואת יהודי יוגוסלביה לא , למען סיום עריכת הסרט

 . תישכח
  
 

 ,לחברי מושב קדרון היקרים
  

בשמי ובשם כל חברי ההתאחדות ובמיוחד בשם כל אלה שהגיעו והשתתפו באירוע שבו ציינו 
אני מבקשת להודות לכם על שפתחתם ". התאחדות עולי יוגוסלביה" שנה להקמתה של 80מלאת  

תודה מיוחדת לישראלה ודורון . בית העם של קדרון ואפשרתם לנו לחגוג את חגנו, לנו את ביתכם
 !לשלמה ולעוד חברי מושב רבים שנתנו יד להצלחת הערב, שידלוב

, הציוד שאפשרתם לנו להשתמש בו, האולם המרווח, המושב היפה שלכם שהשרה אווירה נעימה
 !תודה- ועל כל אלה , עזרתכם ותרומתכם היו חלק נכבד וחשוב בהצלחת הערב

אנו .  מושיטים לנו יד ומשתפים עמנו פעולה, אין זו הפעם הראשונה בה אתם מטים כתף ועוזרים
 !שמחים תמיד להתארח אצלכם ולחוש את הרגשת המשפחתיות היוגוסלבית

 !ושוב תודה ענקית לכל אחת ואחד מכם 
 בשמי ובשם כל חברי ההתאחדות

 .אנא הפיצו בין חברי המושב
 ר התאחדות עולי יוגוסלביה"יו- מירי דרמן

 
 

 מירה צחור

 יובל השמונים להתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר 
 

היום ) צוין בחגיגיות רבה יובל השמונים לייסודה של התאחדות עולי יוגוסלביה 30.5.16, בים שני
 .בבית העם של מושב קדרון, (זו כבר יוגוסלביה לשעבר

" יוגוסלביים"האירוע החל בהתכנסות החברים בבית העם סביב שולחנות עמוסים במאכלים 
 .שהביאו איתם המשתתפים

שמחו , השני והשלישי בארץ, בני הדור הראשון, המשתתפים ותיקים בארץ ועולים ותיקים פחות
 .לשאול אודות חברים שאינם נוכחים ולדבר בשפת המקור, לאכול, להיפגש

ְידלֹוב יו, ר"הערב נפתח בברכת היו , ר מועצת ברנר"הגברת מירי דרמן וברכת המארח מר דורון שִׁ
ארי ילידת מחנה הריכוז -הגברת נחמה בן. בן ונכד למשפחה יוגוסלבית ותושב המושב קדרון

יָצה בת למשפחת ָלּבּוֵניץ מראשוני המושב ומייסדיו שעברה את גלגוליו של . האיטלקי ְקָרְלֵייווִׁ
ְדְרֹון: את כל ציוני הדרך, המושב ֶקְדָמה דרך ַקְטָרה ועד ְלקִׁ נחמה ברכה את הנוכחים בשמה . מִׁ

 .ובשם חבריה תושבי קדרון ובשם אלה שכבר אינם איתנו
 

שהורכב מעולים , רעיה אדמוני' בהנחיית הגב, לאחר דברי הפתיחה והברכות התחיל הפאנל
 .ותיקים וחדשים יותר ובני הדור השני והשלישי ילידי הארץ
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 אות המופת אות העוז אות הגבורה

 :(לפי סדר השתתפותם)השתתפו בפאנל 
 

צייר ומעצב גראפי בעל , דן רייזינגרמר 
יליד וויוודינה . שם ומוניטין עולמיים

חתן פרס ישראל לעיצוב בשנת . שבסרביה
שסיפר על עלייתו ארצה ודרכו " ח"תשנ

 .המקצועית
 

דן רייזינגר מעורב בעיצובם של עשרות 
מוצרים שאנו נתקלים בהם כמעט יום 

בגלל מיעוט מקום נציג כאן רק שני . ביומו
באחד הגליונות הבאים נקדיש לו . מוצגים

 כתבה מלאה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאחר רעידת האדמה , שסיפרה את סיפור עלייתה ארצה מסקופליה שבמקדוניה, שלי דרומר' הגב
כמו כן היא הציגה את מפעל חשופת הקברים ושיקום בית העלמין . הגדולה שבה ניספו הוריה

 .היהודי בביטולה שבמקדוניה
 

יליד בלגרד מהנדס , שאול לדני' פרופ
אמריטוס ' פרופ, תעשיה וניהול

 .באוניברסיטת בן גוריון
 

שאול לדני התפרסם בארץ בזכות 
. ענף הספורט בו הוא בחר לעסוק
הוא היה ַהָלך ברמה בינלאומית 

שאול סיפר על . ובכיר ההלכים בארץ
ההתנסות הספורטיבית שלו בארץ 

 .ובעולם
 
 
 
 

 .שאול נושא את לפיד המכביה:  בתמונה משמאל
   8 –על דוכן המנצחים במכביה ה : בתמונה מימין 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flickr_-_Government_Press_Office_(GPO)_-_The_Winners_of_the_10,000_M_Walk.jpg
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משוררת ומתרגמת מעברית , ציון-דינה קטן בן' גב
עלתה ארצה , דינה ילידת בלגרד". בחזרה"לסרבית ו

 והוחזרה 8פעם אחת לבדה כילדה בת . פעמיים
ופעם שנייה עם משפחתה בגל העלייה , ליוגוסלביה

 . 1948-1952שיצא מיוגוסלביה בשנים " הגדול"
דינה היא כלת פרס שר החינוך לתרגום מן השפות 

 .1990הסלביות 
וזוכת פרס היצירה למתרגמים מטעם שרת המדע 

 .1994והאומנויות 
 
 

בהשכלתו כלכלן אך , יליד סובוטיצה, מילן פוגלמר 
עלה ארצה עקב המלחמות . ידוע כסופר סרבי

  . של המאה הקודמת90ביוגוסלביה בשנות ה 
זכה בפרס ראשון . מילן כתב מספר ספרים וסיפורים

י הקהילה "שניתן ע" ספר ההומורסקות"על ספרו 
 .היהודית בסרביה

 
 תרגום לאנגלית של ספרו: בתמונה

 ".חסידי אומות עולם בסרביה"
 
 
 
 
 
 

רופא עיניים ,  בן הדור השנילנג (ירון)רוני ' דר
מעפולה שסיפר על התנסויותיו הרפואיות כמנתח 

ועל הקשר המתמשך , וחוויותיו המעצבות בצבא
 .שלו עם יוגוסלביה

לנג השתתף במספר משלחות רשמיות של מדינת ' דר
להביא מזור לעיני רבים " עין מציון"ישראל וארגון 

 .מתושבי אפריקה והעולם השלישי
       

 ניתוח והדרכה במשלחת לאפריקה: בתמונה
 
 

יץ' הגב מוסיקאית ונגנית עּוד מוערכת , 'מרינה טֹושִׁ
 . בתזמורת האנדלוסית הים תיכונית באשקלון

 
, מסרייבו בירת בוסניה, עלתה ארצה' מרינה טושיץ

 . עקב המלחמות ופרוק יוגוסלביה
 

מרינה ניגנה לנו קטע מוסיקאלי וסיפרה על החיבור 
 .שלה לעּוד
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 ני לבל'ג

סטודנט לתוכנה , תובל ליפשיץ, 27בן הדור השלישי בן , הבנימין שבחבורה, וסיכם את הפאנל
 וגרה בקרית 1944שעלתה מסרייבו בשנת  (פינצי)שבמסירות רבה מתעד יחד עם סבתו אסתר שפר

לזר )כולל את סיפורו של הסבא אליעזר שפר , ביחד הם מתעדים את תולדות המשפחה. טבעון
כאשר סיפור אחד מוביל , ואת יתר בני המשפחה, ל שנולד בחבל הָּבאָנאט בוויוודינה"ז (שפיצר

תובל מספר שדרך המחקר הגנאולוגי הוא הצליח לאתר בני . וזאת למען הדורות הבאים, למשנהו
 ..וכיום הם מקיימים קשר הדוק, משפחה נוספים לסבו ולסבתו שלא ידע עליהם

תובל הדגיש את חשיבות שימור הסיפור המשפחתי והציע לכל הנוכחים להכיר יותר את מורשתם 
. ומקורותיהם

ואת חייהם של אלו שלא זכינו , זוהי דרך נוספת להכיר עוד חלק בחייהם של בני המשפחה שלנו
. להכיר

 
אבל פורסמה , המצגת שהוכנה במיוחד לכבוד הערב  בידי עופר שפירא לא הוצגה בגלל חוסר זמן

 .מומלץ ומהנה לצפיה. (1.6.16)ל למחרת הארוע "בפייסבוק ונשלחה לאנשים בדוא
 .בהרגשה טובה ובציפיה ליובל הבא, הערב הסתיים בשירת התקווה

 . ולסיום מילת תודה למארגנים על ערב מהנה ומאלף
 
 

 "אמין וברלין' חאג: "ני לבל'מבוסס על ספרה של ג,  תעודה להיסטוריה–מרים אביעזר 

 מלחמה שמעשיו נשכחו-פושע- המופתי הירושלמי , חוסייני-אמין אל' חאג
 

והיא נוגעת , אמין וברלין' חאג, ל"ני לבל ז'כתבה זו מבוססת על ספרה של ג

חוסייני בשטחה של יוגוסלביה -אמין אל' בפעילותו של המופתי של ירושלים חאג

פלג וגם באסופת מאמרים - שבמחקרים השונים של צבי אל1945 – 1941בשנים 

 .כמעט ואינן התייחסות לשנים אלה, של המופתי עצמו

ובשנים , אמין מגעים עם שלטונות הרייך השלישי'  היו לחאג1933כבר במארס 

 .סיוע כספי-  המודיעין הצבאי הגרמני –" אבווהר" קיבל מראש ה1936-37

ובו מספר סעיפים ,  שלח המופתי אגרת לאדולף היטלר1941בשלהי פברואר 

ובהן שגרמניה ואיטליה יכריזו על הבית הלאומי היהודי כבלתי , ישראל-ודרישות של המופתי בשאלת ארץ

ששתי המדינות הללו יאסרו כל הגירה יהודית לארץ ערבית כלשהי ושיכירו על זכותן של פלשתינה , חוקי

 .ומדינות ערב אחרות לפתור את הבעיה היהודית כפי שזה נעשה בארצות הציר המשולש

בתמורה יהיו מדינות ערב נכונות להילחם שכם אחד עם ארצות הציר נגד בריטניה , לדברי המופתי

 .כפי שזה כבר עשרים שנה נלחמים הערבים בשני האויבים המשותפים הללו, והיהודים

בהניחו כי היא הכוח המעצמתי שעליו , בחר המופתי להסתייע ולהיעזר באיטליה, כדי להצליח במשימתו

 .אפשר להישען

קיים המופתי , 1942ישראל בשנת -תוך ציפייה לכניסת צבא רומל לארץ

כאשר נחל רומל את . קשרים מיוחדים עם כל צמרת הרייך ואיטליה

וכשהבין שאיטליה היא , 1942עלמיין בתחילת נובמבר -תבוסתו באל

מפזילה לעבר : פעל בהתאם, למעשה החוליה הרופפת בשרשרת הציר

עבר מרומא , התקרב אליה ובסוף עשה יד אחת עם היטלר והימלר, גרמניה

. ס.שם פתח את משרדו לא הרחק מהמטה הכללי של הס, והשתקע בברלין

כך התאפשר לגרמנים שיתוף פעולה הדוק ושליטה מוחלטת על יוזמותיו 

 .חוסייני-של אל

, בין פעולותיו הראשונות בברלין הייתה חנוכת המכון האיסלאמי המרכזי

בהזדמנות . שר התעמולה הנאצי, ר גבלס"בנוכחות ד, 12.12.1942ביום 

הוא תבע . שזור דברי שיטנה מיליטנטיים נגד היהדות, זאת נשא המופתי נאום לעמי ערב ששודר ברדיו
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, כיוון שזה גורם הנאה לאללה, בכל מקום שתמצאו אותם"עמו לאחוז בנשק ולרצוח יהודים -מבני

 !"אללה אתכם. להיסטוריה ולדתנו הקדושה ומציל את כבודכם

בביטאונה של המפלגה הגרמנית הנאצית נכתב על . התעמולה הגרמנית ניצלה היטב את המופתי למטרותיה

חשיבותה של הברית בין מעצמות הציר לבין עמי האיסלאם ותפקידם של המוסלמים באירופה כגשר 

הגרמנים היו מודעים שכל מה שקורה למוסלמים בארצות הבלקאן יש לו הד . להגשמת מטרות משותפות

 .רחב בעולם האיסלאם

חולקה הממלכה לחלקים שהוענקו למדינות שכנות ,  והכיבוש הגרמני1941לאחר כניעת יוגוסלביה באפריל 

 בולגריה, (חלקים נרחבים של חבל וויוודינה) הונגריהבין מקבלי חלקים היו . שעזרו לגרמניה בכיבושה

החוף הדלמאטי של הים האדריאטי , חלק של ְסלֹוֵבניה) איטליה, (שאותם סיפחה, מקדוניה והעיר פירוט)

ארבעה ימים .  לקחו לעצמם חלקים גדולים בְסָלבֹוניה ושלטו בסרביה שליטה ישירההגרמנים. (וקוסובו

 נכנסו הגרמנים לזאגרב בירת קרואטיה ומסרו את  השלטון 10.4.1941ביום , לאחר תחילת המלחמה

יץ"מנהיגם ד. האזרחי לאוסטאשה שחיכה לרגע זה שנים רבות כפליט מדיני באיטליה ', ר ָאְנֶטה ָפאֵבלִׁ

שכללה בין היתר גם את בוסניה  (NDH - ע"מק: להלן)" המדינה הקרואטית העצמאית"הכריז על 

 (.ה"בו: להלן)והרצגובינה 

הם החלו מיד בהשמדה פיזית של האלמנטים . האוסטאשים נתגלו כאכזרים לעתים אף יותר מהגרמנים

עד מהרה הם הקימו וניהלו מחנות . בראש וראשונה הסרבים והיהודים, "מתנגדי השלטון", רצויים-הלא

ובאכזריותם עלו על , ששיטות הרצח בהם היו פרימיטיביות, (הידוע בהם הוא ָיאֵסנֹוָבאץ)מוות בשטחם 

אפילו בני בריתם האיטלקים הזדעזעו לרוב ממעשיהם והחלו בפעולות . המחנות בשטחן של גרמניה ופולין

ע אל איטליה או אל השטח בשליטתם לאורך החוף "להצלת היהודים על ידי הוצאתם משטחה של מק

 .הדלמאטי והעברת יהודי קוסובו לאלבניה

 

 המופתי ומוסלמים בבוסניה

אז במסגרת )המגע הראשון בין המופתי והנציגים הפוליטיים והדתיים המוסלמים מבוסניה והרצגובינה 

 כשנערך בירושלים הקונגרס העולמי הכלל איסלאמי ביוזמת 1931החל בדצמבר  (ממלכת יוגוסלביה

, ( צירים22)שלמרבית הפלא הייתה הגדולה ביותר , המשלחת מיוגוסלביה. המופתי שאף היה יושב הראש

 .גדולה אף ממשלחות מארצות ערביות

 כאשר נסעה לרומא משלחת של ראשי הציבור המוסלמי 1942הם נפגשו עם מופתי שוב בסוף אוקטובר 

 היו כמעט כל אותם אישים שנפגשו עם 1942-במשלחת לרומא ב. ה וחידשה את קשריה עם המופתי"מבו

ע ולחימה נגד "השיחות נסובו סביב שאלת האוטונומיה של המוסלמים במסגרת מק. 1931-המופתי ב

המופתי שיכנע את אנשי המשלחת כי כל המטרות יושגו אך ורק בהצטרפותם של . הפרטיזאנים של טיטו

 .המוסלמים לכוחות הציר

ה ֶממֹוַרְנדּום לאדולף היטלר " שיגר הוועד העממי של החוג האוטונומיסטי המוסלמי בבו1.11.1942ביום 

לפי תוכנו אפשר להרגיש את היד . עם בקשה לקחת תחת חסותו והגנתו את מוסלמי בוסניה והרצגובינה

מחברי הממורנדום הצביעו כבר בראשית דברם על כך שתושבי בוסניה הם חלק . המכוונת של המופתי

שאת חירותם הם יכולים להשיג רק בסיועם של ,  מיליון נפש300-בלתי נפרד מעמי האיסלאם המונה כ

הם ציינו כי כל תקוות . הגדול שלהם בלחימתם נגד האימפריאליזם הבריטי והיהדות" פיהרר"הגרמנים וה

ובמקום שירגישו חופשיים הביאה עליהם המדינה הקרואטית , ע נבגדו"המוסלמים הבוסנים במק

אשר סיפח ', הם האשימו על כך את פאבליץ.  מוסלמים שנרצחו עד כה150,000-כ: העצמאית אסון נורא

 .ה למדינתו ללא כל זכות עליה"בכוח את בו

במשך שהותו בסרייבו . גרמנים. ס. קציני ס5-4 לקרואטיה ובוסניה בליווי 1943המופתי הגיע בסוף מארס 

 הגרמנים ואנשי מעלה של –דתיים וחברתיים , היו לו פגישות עם נציגי הארגונים המוסלמים וקתוליים

, ביקר אצל ראשי העדה בביתם, חוסייני קיבל משלחות שונות-אל.  אוסטאשים–השררה הקרואטית 
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אך . וקרא למוסלמים להפגין את אחדותם, נאם ודרש במסגד הראשי בעיר, השתתף במסיבות לכבודו

הוא הזמין בחורים . המוסלמית. ס.ס-המטרה העיקרית לבואו לסרייבו הייתה ייסודה של דיוויזית הוואפן

בחוזרו לברלין מביקורו בקרואטיה . להתגייס ליחידות הללו והסביר שהדבר הוא לתועלתם ולטובתם

הוא טען שעלה בידו לשכנע את . ח ארוך ומפורט למשרד החוץ הגרמני"שיגר המופתי דו, ובוסניה

כמתנדבים בייסודה של פלוגת , כדי שהם ישתלבו באופן פעיל, המוסלמים לשיתוף פעולה עם גרמניה

 . מתנדבים מוסלמים12,000ח שעד אז נרשמו לפלוגה מעל "המופתי כתב באותו דו. ס.ס-הוואפן

אידיאולוגית וחינוכית דאג המופתי לפתיחת בתי מדרשה לכוהני דת שייסדו בגרמניה , מבחינה דתית

הוצבו הבוגרים בכל יחידה , לאחר שרכשו את השכלתם המיוחדת ברוח הנאציזם. המופתי והימלר

 הוצבו הבוגרים בתפקיד אימאם 13-בכל יחידה מיחידות הדיוויזיה ה, מיחידות הדיוויזיה בדרגת קצינים

 .תפקידם היה לפתח פאנאטיות דתית ופוליטית. ובדרגת קפטן

 הם מנעו הצטרפותם של המוסלמים לצבא –מחד גיסא : בעזרת המופתי השיגו היטלר והימלר הישג כפול

שיכלו לשחרר מכוחותיהם ,  המוסלמים התגייסו לשרות פעיל של הגרמנים–ומאידך גיסא , של טיטו

גם הממשל הקרואטי . ללוחמה בחלק אחר של השטח הכבוש ביוגוסלביה או בכל חזית אחרת באירופה

לא רק האוסטאשים הוציאו את הערמונים מן האש למען העניין : מעתה הייתה חלוקה בנטל. היה מרוצה

היו כאלה שלא רצו : התגייסותם של המוסלמים לא עברה חלק". אירופה החדשה"המשותף של בניית 

 .התעללות וכדומה, אלימות, הפחדה, נגדם ונגד כל המהססים הופעלו לחצים. ס.ס-לשרת בשורות הוואפן

או " חנית"שפירושו , (HANDZAR)" ר'חאנג"כך נוסדה דיוויזיה הראשונה המוסלמית בקרואטיה בשם 

 ".פגיון"

ישנן עדויות אחדות על אי שביעות רצון שהביעו אחדים מאנשי אחת הפלוגות שנשלחו לסדרת אמונים 

ע עד שיושגו שם "זאת בניגוד להבטחות שיוצבו אך ורק בשטחה של מק, בגרמניה ומאוחר יותר לצרפת

ה סובלים מאכזריותם לא רק מאויבם "החיילים טענו שמשפחות המגוייסים בבו. שקט ושליטה מלאה

בשלב . ודרשו להחזירם הביתה, אלא גם מהאוכלוסיה הסרבית ואף מהקרואטים,  הפרטיזאנים–העיקרי 

אמין ' ביקר חג" להרים את המורל"כדי . שדוכא באכזריות, מן השלבים אף פרץ מרד באחת היחידות

 .ובנויהאמר שבשלזיה, בצרפת,  בקרואטיה–מספר פעמים ביחידות אלה וסקר אותם בגאווה 

הטילו חיילי היחידה את אימתם על האזרחים , בכל מקום שהוצבו, בחוזרם לשטחה של יוגוסלביה

, אונס וזוועות אחרות, טבח המוני: הם סחטו את העם המפוחד וביצעו פשעי מלחמה אין ספור. השלווים

הם עוררו רגשות סלידה ותיעוב בקרב האוכלוסייה בכל . שוד וביזה, שריפת  ישובים שלמים על יושביהם

 .כולם קיוו שבבוא מפלתם ישלמו הם ומנהיגם את מלוא המחיר. מקום בו שהו

את החוברת . שתורגמה לגרמנית וחולקה לכל חיילי הדיוויזיה, "איסלאם ויהדות"המופתי כתב חוברת 

 .שר התעמולה הנאצי, ר יוזף גבלס"כשלידו ד, מקשטות שתי תמונות של מופתי הנואם בברלין

, וכשכל אילן, כשהמוסלמים יכניעו לחלוטין את היהודים, יום הדין יבוא רק אז: "בין היתר כתוב בחוברת

 "!תרצח אותו, מאחורי נמצא יהודי: "יאמר למוסלמי, שמאחוריו יסתתר יהודי

 .את אירופה מיהודים" לנקות"המופתי חרת על דגלו את חיסולו של הבית הלאומי היהודי וגרס שיש 

.  לא הייתה הדיביזיה היחידה שנוסדה בשטחה של יוגוסלביה בקרב המוסלמים13-ה. ס.ס-דיוויזית הוואפן

 נוסדה בחבל קוסובו  (SKANDER-BEG)בג - על שם הגיבור הלאומי האלבני סקנדר21-ה. ס.ס-פלוגת הוואפן

עצרו אותם , חייליה פשטו על בתי היהודים בבירת החבל פרישטינה: והיהודים הרגישו את נחת זרועם

 .בלזן ורבים מתו שם-אשר שלחו אותם למחנה ברגן, ומסרום לידי הגרמנים

' נוספת בשטחה של קרואטיה החלה להיווסד ביוזמתו ובסיוע פעיל מאוד של חאג. ס.ס-דיוויזיה וואפן

אך הערכותה לא הושלמה בגלל התקדמות , "קאמה" בשם 23-דיוויזיה ה, 1945חוסייני בשנת -אמין אל

 .הפרטיזאנים והצבא האדום והיא פוזרה

שהשמדת היהודים באירופה הייתה אחד מנימוקיו החשובים לסייע למעצמות , המופתי מעולם לא הסתיר

כדאי להזכיר את המאמץ הרב שעשה המופתי למנוע מילדים יהודים שעוד נותרו באירופה בשנת . הציר
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בארכיונים נותרו מכתביו הרבים . אפילו כשהנאצים הסכימו לתת להם אפשרות זאת,  לצאת ממנה1943

 .ובזה גרם לסופם המר, לכל הגורמים באירופה מהם דרש לא לאפשר המלטות הילדים

במיוחד את , ישראל-נשארו תעודות רבות על מאמציו של המופתי לשכנע את גרינג להפציץ את ערי ארץ

בין האובייקטים המיועדים הייתה הסוכנות . ולשם כך מסר תמיד מפות מדוייקות, המטרות היהודיות

, כל זאת בתאריכים משמעותיים ליהודים, בתי הזיקוק בחיפה ובמיוחד את תל אביב, היהודית בירושלים

 .לחיל האוויר הנאצי היו מטרות הרבה יותר דחופות וחשובות, למזלנו.  בנובמבר2-כגון חגי ישראל וב

כי לא , הצרפתים הסתפקו בהבטחתו. אמין ונלכד בידי הצרפתים ליד פאריס' נמלט חג, בהתמוטט הרייך

כאן קיבל אותו . יום אחד עלה המופתי על המטוס שהביאו לקהיר. והעניקו לו חופש תנועה, ינסה להימלט

שיכן אותו באחוזתו ושמר עליו בשבע עיניים מפני התנכלות מצד הבריטים או , בלבביות המלך פארוק

 .כאילו דבר לא קרה, אמין בפעילות פוליטית' לאחר זמן החל חג. היהודים

אך לאחר זמן קצר פנה מזכיר הליגה הערבית לטיטו , ביוגוסלביה הוא הושם ברשימה של פושעי מלחמה

 .וכך גם נעשה, וביקש למחוק אותו מן הרשימה

המוסלמים מיוגוסלביה שהצליחו להימלט ולהסתתר במחנות עקורים בגרמניה . ס.ס-רבים מחיילי הוואפן

 הם השתתפו בצורה 1948במלחמת . ובאוסטריה הועברו לאחר המלחמה רובם לסוריה ומקצתם למצרים

 .בעיקר בסביבות משמר העמק ולוד, פעילה נגד ישראל

התמסר ,  שהוא היה נשיאה1948לאחר ניסיון קצר הימים של המדינה הכלל פלשתינאית בעזה באוקטובר 

 .שבאחדים מהם אפילו ישב ראש, אמין לפעילות מדינית והוזמן לכינוסים בינלאומיים רבים' חאג

האיש ששאף ופעל כל חייו לחיסול הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל נפטר , אמין אל חוסייני' חאג

ף וביניהם קרוב משפחתו יאסר "בראש מסע ההלוויה צעדו מנהיגי אש.  ונקבר שם4.7.1974בביירות ביום 

 .עראפת

 

ל בשפה העברית ובשפה הסרבית "ני לבל ז'של ג" אמין וברלין' חאג"ניתן לרכוש את הספר : הערה
  ₪.40לחבר ההתאחדות ,  60₪מרים אביעזר במחיר ' אצל הגב

 
 

 עידו רוטשטיין

 הטקס בשורש
 

מדי שנה בשנה אני משתדל להגיע עם סבתא רבתא שלי סידה שפיצר וסבא רבא שלי מילן שפיצר 
 .לטקס יום השואה לזכר נספי השואה מיוגוסלביה וסביבתה

על כך שאני פה ' להודות לה. עולה בי הצורך להודות (המקום בו נערך הטקס)כבר בכניסה לשורש 
להודות שדווקא סבא וסבתא שלי שרדו את הזוועות והאימים . לצד משפחתי התומכת והעוזרת

במקביל אופפת אותי תחושת עצב על , אך. להודות על עצם קיום הטקס בארץ שלנו. שם בחוץ
 .אותם האנשים שלא שפר עליהם מזלם והם אינם ולעולם לא יוכלו עוד להודות כמוני

עבודה , הטקס המתקיים מעניק לי יום אחד שבו אני עוצר את השגרה היומיומית לחץ המבחנים
בכל שנה . וחברים ומתייחד עם העבר והזיכרונות הן של משפחתי והן של מכריהם של סבי וסבתי

מחדש אני שומע סיפורים ובכל שנה מחדש אני מתפעל על הגבורה ועל האומץ הרב של אותם אלו 
מחטטים בפצעים העמוקים והכואבים ביותר ומעמקי לבם , שעומדים על הבמה ומצליחים לשתף

 .שהתברכתי, שוב, מצליחים להוציא את רגשותיהם ועל כך אני מודה
הרי בעוד כמה דורות חובת העברת הסיפור תהיה מוטלת עליי ובזכות הטקס המתקיים החובה 

לפני כמה שנים נפלה בחיקי הזדמנות להשתתף בשניים מן . הזו הופכת למשמעותית אף יותר
הטקסים באחד ניגנתי ובשני הקראתי אודות משפחת סבי וסבתי אני מעלה בפניי את אותה 

הפגישה ונזכר עד כמה שמחתי לראות את סבי וסבתי מחייכים כשהם פוגשים את חבריהם ולאחר 
 .מכן לראות אותם מתרגשים ביחד איתי בעת קריאת הקטע שכתבתי

נחוש לשמוע . השנה לאחר לימוד מעמיק בבית ספרי הגעתי פיקח יותר ערני יותר וחדור מטרה
 .סיפורים ולהתייחד ולו לרגע קט עם הכאב והסבל של אותם האנשים המיוחדים הללו
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 ירון לנג' דר

 

נוכח שמיעת הסיפורים בשילוב קטעי . בשל סיבה זו ההתרגשות השנה הגיעה לשיאה, לדעתי
 .לזכור ולעולם לא לשכוח, המוזיקה מוצתה חווית הרגש וכן הסיפוק האישי והכמיהה העזה לדעת

הצלחתי להפיק ממנו תובנות . לקח לי כמה ימים כדי להבין עד כמה הטקס היה משמעותי בעיניי
 .מסקנות וגם דרכי התנהלות, על החיים

להקשיב , דרך עדותה של רות פרל שסיפרה שאבדה את אמה הבנתי עד כמה חשוב לכבד את הוריי
הדבר שהכי נגע ללבי הוא הצלחתה להשתקם מן הטרגדיה הנוראית מה , אך. וגם להתפנק בחיקם

 .שגרם לי להבין שהבעיות שלי הן כאפס ועד כמה חשוב להעריך את החיים ולא לבזבז שנייה
למדתי עד כמה חשוב , שסופר על ידי שתי נכדותיו (דודה של סבתי)דרך עדותו של איזי קביליו 

 .לשמור על קשרים טובים ועל ערך החברות החזק ששרד עד היום
והעביר הלאה , להסיק מסקנות, לשמוע. אני מאחל לכל נפש בישראל לזכות כמו שאני זכיתי

אני מאחל לעוד  (גם בתקופה הזו וגם בתקופה של השיקום )שידעו את מעשי הגבורה , שכולם ידעו
 .קהילות בעולם כמו קהילת עולי יוגוסלביה להיות מאוחדים ומגובשים ולהבין חברות מהי

ארצה לשתף גם בארגון הנפלא הדואג והחם גם אם הדבר התבטא בחלוקת בקבוקי מים ועד 
תודה על הארגון הנפלא ולעוד שנים רבות . לא כל יום זוכים כמוני ואני בר מזל. הכסא עליו ישבתי

 .שלא נשכח 
 ! מאחל למשפחתי ולכל קוראיי להגיע לטקס שנה הבאה 

 
 

הגליל התחתון , גבעת אבני- ירון לנג '  דר

יוגוסלבי -להיות ישראלי ממוצא
 

המתינו מאות אנשים , קונגו, מחוץ לבנין בית החולים בקינשאסה
השמועה על . רובם לאחר מסע רגלי ארוך, שהגיעו ממרחקים

עשתה , ארץ הקודש, משלחת רופאי עיניים שהגיעה מישראל
ר "ד: היינו שם שני רופאי עיניים. כנפיים שבועות טרם הגעתנו

, מנתחים מנוסים, שנינו. ר ירון לנג"ד, יוסי פיקל ידידי ואנוכי
י משרד החוץ כמשלחת רשמית של מדינת ישראל לתת "נשלחנו ע

מספר העיוורים כתוצאה . מזור ואור לעיניהם של תושבי קונגו
עובר , על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, מקטרקט באפריקה

אבל . ידענו שתרומתנו תהיה רק טיפה בים.  המיליון50את סף 
הריחוק , היה שווה את הנסיעה הארוכה-מאור הפנים של חולה עיוור למחרת ניתוח הקטרקט שלו

אדם שנזקק לעזרה וליווי צמוד . הלחות הגבוהה והחום הבלתי נסבל גם בחדרי הניתוח, מהבית
  .עצמאי ומאושר, הפך באחת לאדם רואה, של אחד מנכדיו

לארצות אפריקה והעולם " עין מציון" משלחות של משרד החוץ וארגון 5זכיתי להשתתף ב 
תמיד התקבלנו . ניתחנו שם מאות חולים והחזרנו להם את מאור עיניהם. השלישי במהלך השנים

האנשים היו מאושרים להגיע ולעבור סוף סוף ניתוח . כשליחי מצווה מירושלים וארץ הקודש
התמלאנו בסיפוק רב , רופאי העיניים הישראלים, אנו. מציל ראיה שלו המתינו שנים ארוכות

מיכולתנו לעזור לאנשים הנזקקים האלה ובתחושת גאווה רבה כשליחיה של מדינת ישראל וכבני 
. הדור השני לניצולי שואה ולתקומה של עם ישראל במולדתו

תיבדל לחיים , ואימי הרמינה לבית הופמן, ל”לנג ז (לונגו)לאבי זבונקו , 1953ב , נולדתי בירושלים
אמא נלקחה עם . שניהם אודים מוצלים משואת יהודי יוגוסלביה ואירופה כולה. ארוכים

הועברה למחנה היא , בתנאים הקשים שםחודשים   4לאחר . 1944משפחתה לאושוויץ במאי 
, נותרו ממשפחתה הגרעינית, ברונו, רק  היא ואחיה. סטגיסדורף שבשלזיהרעבודות הפרך בווי

ובודדים מבין עשרות בני המשפחה המורחבת שרדו ממחנות ההשמדה והרצח של אושוויץ 
.  ויאסנובץ

 לפרטיזנים 1943ולהצטרף ב , מקום הולדתו, הצליח לברוח מאוסייק, כחניך השומר הצעיר, אבא
.  שלחמו בצורר הנאצי בראשותו של המרשל טיטו



12 
 

, דניקאשניהם עלו ארצה כבודדים באוניה ר

ומצאו מעט נחמה , הם התאהבו. 1948בדצמבר 
, חסרי כל. במשפחה הצעירה שהקימו בישראל

, בנו אט אט במו ידיהם את חייהם החדשים
, בתחילה בירושלים שם נולדה גם אחותי אמירה

ואחר כך ,  וחצי שנים3הצעירה ממני ב 
.  בגבעתיים

עדיין בקצב של שנות , החיים זרמו לאיטם
.  ללא מחשבים וכמעט ללא דאגות, השישים

. מלחמת יום הכיפורים נכפתה עלינו בהפתעה
. שרתתי אז כקצין תותחנים ולחמתי ברמת הגולן

מוראות המלחמה הזו קיבעו את רצוני להיות 
ובמהלך מלחמת יום , בעת השירות הצבאי הקשה והמאתגר. רופא ולנסות לעזור לאנשים סובלים

הסכנה הקיומית והשכול לה נחשפו הורי רק , עמדו כל הזמן לנגד עיני הסבל, הכיפורים הקשה
היה המוטו שליווה אותי לכל אורך קשיי השירות וסכנות " לעולם לא עוד“. שלושים שנה קודם

.  המלחמה
למדנו יחד . חברתי לחיים, נסיה, ושם הכרתי את אשתי, את לימודי הרפואה התחלתי באיטליה

הצלחנו להתקבל . ובכוחות משותפים התגברנו על הריחוק מהמשפחה וקשיי הלימודים בארץ זרה

לצערי אבא לא זכה לראות . 1982להמשך לימודי הרפואה בארץ אותם סיימנו בהצלחה רבה ב 

.  1980שכן נפטר ב , את בנו וכלתו מוסמכים לרופאים בישראל
השתלמתי בתחום ניתוחי הקטרקט , בהמשך. אני התמחיתי ברפואת עיניים ואשתי ברפואת נשים

ואשתי השתלמה בתחום הפוריות מחד ובעיות גיל ,  ל"בארץ ובחו, וכן במחלות וניתוחי רשתית
.  המעבר מאידך

 שנים עד שהגעתי לרוויה 7ניהלתי את מחלקת העיניים של בית החולים העמק בעפולה במשך 
. מהתפקיד השוחק והחלטתי לפרוש מהתפקיד הניהולי  ולהמשיך בעבודתי במחלקה כמנתח בכיר

.   במסגרת תפקידי אני ממשיך לנתח ולטפל בחולים רבים הסובלים מבעיות ראיה קשות
 

עוסקים , אשתי ואני, שנינו
במקצועות ששאפנו להגיע אליהם 

ובהם מתמצים כישורינו 
, אשתי ואני, זכינו. ויכולותינו

ובינתיים ,  ילדים לתפארת3לגדל 

 נכדים וממתינים 4אנו חובקים 
.. לבאות

אמירה אחותי מתגוררת עם אלי 
, ביתם המקסימה, בעלה ושחף

. בזכרון יעקב 
תמיד אשא בליבי את המורשת 

את השפה , של יהודי יוגוסלביה
המתנגנת בראשי כשפתי 

משחקי השח , אזכור את להט הויכוחים ביוגוסלבית. (...וגם את הקללות העסיסיות)הראשונה 
, כמו סלנינה (...לא תמיד כשרים)הקפה השחור בגוון אירופאי וגם מאכלים , הבלתי פוסקים

.  וקיסלו מלקו, יצה'פוגצ
, וורה, אני מבקר בה אחת לכמה שנים שכן בת דודי היחידה. יוגוסלביה היא כמו מולדתי השניה

, ובעת קבורתו בנובי סאד, נפטר לפני כשנה וחצי, אביה ואח אימי, ל"זברונו . מתגוררת בנובי סאד
תפילה עתיקה זו לא הושמעה שם מזה זמן רב . קדיש על קברו הטרי, אחותי ואני, אמרנו

והקראתה גרמה להתרגשות בקרב מתי מעט יהודי הקהילה שליוו את דודי האהוב בדרכו 
העיר בה בילתה , בזאגרב. עצוב היה לראות שם את בית הכנסת הגדול עומד בשממונו. האחרונה

, א"ואמא הרמינה תבל, ל"אבא זבונקו ז
  עם המבט לעתיד ,1951ירושלים 

 

 2015יוני , המשפחתי" שבט"ה
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רק שלט הסבר קטן במגרש חניה מעיד כי שם ניצב בעבר בית , אימי את ימי ילדותה הראשונים
.  י האוסטשים"הכנסת הגדול שנשרף ע

שעם השנים התמעטו והלכו , כולם ניצולי שואת יוגוסלביה, החברים והידידים הרבים של הורי
אזכור ביניהם בעיקר את . שכן כמעט ולא היו אחרים, היו בני המשפחה שלי, בדרך כל חי

ואת משפחת וומושר , שביתם תמי היא כאחות נוספת לי ולאחותי, ל"קולה ולאה גליקס ז'אריה
גזע : והיו גם רבים אחרים. וגיל, ר רונית"תיבדל לחיים וילדיהם ד,ל וזלטה"ר זלטקו ז"עם ד

ל ואדית "פרדי נוימן ז, ל ובניה הטובים איתן ויורם"אגי נאור ז, א”תבל, ל ואשתו לאה"אפפל ז
. וילדיהם עמיר ולידיה

שלא ידעה הבדל בין , סימן וזכר למורשת יהדות יוגוסלביה המפוארת, כולם השאירו בי חותם
מורשת שלימדה אותי כמה חשובה ; אשכנזים וספרדים אבל ידעה היטב להבחין בין טוב ורע

, מהם הדברים החשובים באמת שעליהם כדאי וצריך להאבק, מהי חברות אמיתית, המשפחה
.   וכיצד להצליח

 
 אורנה היידנפלד

 " שני נסיכים ומלכה"מפגש חברי ההתאחדות בנושא הספר 
 שאבאץ -ופרשת קלאדובו

 
עם ,  התקיים מפגש של חברי התאחדות עולי יוגוסלביה בבית החבר שברישפון27/6/16בתאריך 

, רומן המתאר את קורות חייו של אביו,  "שני נסיכים ומלכה"מחבר הספר , הסופר שמואל דוד
 . שאבאץ–סיפור ששזור בפרשת קלאדובו , האנה דוד

שלמה לנגס שהרצה על תרומתה הגדולה של יהדות יוגוסלביה למען הפליטים היהודים שברחו 
בספינות נהר שהובילו אותם על , מאירופה עם עליית הנאצים לשלטון ולפני פלישתם ליוגוסלביה

הקהילות היהודיות ביוגוסלביה גייסו כספים באמצעותם . הדנובה אל הים השחור ומשם לישראל
 . סיפקו לפליטים אלה אוכל וציוד בעת מעבר הספינות ביוגוסלביה

 
ראובן בריינר שבזכותו קיבלנו את בית החבר 

ברישפון ושתרם את מערכת ההגברה למפגש ועל כך 
סיפר על פעילותה הברוכה של משפחתו וחברי , תודה

קה טופלה 'המשפחה בשיפוץ בית העלמין היהודי בבצ
בתחזוקתו השוטפת והשתתפות בטקס , שבסרביה

י "קה טופלה שהושמדו ע'האזכרה השנתי ליהודי באצ
 .י השלטון המקומי"הנאצים שנערך בבית העלמין ע

שמתרחש בסוף שנות " שני נסיכים ומלכה"הרומן 
השלושים תחילת שנות הארבעים של המאה 

אביו , נכתב בהשראת יומן שכתב האנה דוד, הקודמת
 .שאבץ-של הסופר שמואל דוד ותחקירים של הסופר בפרשת קלאדובו

  ערבים בביתשנהגה לארח, אדריכל מצליח ולואיזה, בנם של אמיל דוד, נער יהודי מבלגרד, האנה
משפחה אמידה . אח לקלארי ופאולי ,גרמניםומלחינים ספרות ושירה מיצירות משוררים , תרבות

שהתגוררה בשכונת דדינייה בבלגרד בבית מפואר 
צלם חובב הייתה מצלמה , לאב. ברמת חיים גבוהה

 .פריט שרק למלך היה כמותו, וכן מכונית
, עוסק בספורט, בנוסף ללימודים בבית הספר, האנה

חבר , לומד שיעורים פרטיים בגרמנית וצרפתית מחד
בשומר הצעיר ולומד אצל הרב לקראת טקס בר 

 .מאידך, המצווה
על רקע המאורעות הדרמטיים , 1938בשנת 

נפגעת פרנסתו של האב , ביוגוסלביה ובאירופה
המשפחה נאלצת לעזוב את הבית המפואר , אמיל

האב מדבר על . ועוברת לגור בדירה קטנה בבלגרד
 .עליה לארץ ישראל אולם בתו ואשתו מתנגדות
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, המצב הכלכלי הירוד של המשפחה וההסלמה ביחס ליהודים בבלגרד, מותה של קלארי ממחלה
גורמים לעזיבת המשפחה את העיר והצטרפותה לקבוצה של למעלה מאלף בני נוער יהודים 

כוסלובקיה שהתחילו את מסעם מברטיסלבה על הדנובה 'גרמניה וצ, יוצאי אוסטריה, ומשפחות
 באוניה 1939המסע החל בימי דצמבר הקפואים של שנת . לעבר הים השחור ומשם לארץ ישראל

, "קרליצה מריה"בגבול הונגריה יוגוסלביה עברו חברי הקבוצה לשלוש ספינות נהר ". אוראנוס"
ר קהילות יהודי יוגוסלביה "שנשכרו על ידי פעילי המוסד בעזרת יו" צאר ניקולאי"ו" צאר דושן"
 .מחברת ספנות יוגוסלבית, ר מאיר מקס שפיצר"ד

בווקובר על גבול הונגריה שם פוגש האנה את " צאר ניקולאי"עולה על האוניה , משפחת דוד
 ,שקיבלה חינוך מסורתי, בת למשפחה שומרת מצוות, צעירה יהודייה ילידת גרמניה, אינגה

שידע עליות ומורדות , הרומן המתאר את סיפור האהבה של אינגה והאנה. מבוגרת ממנו בשנהה
ומתאר גם את השינוי שעובר כל אחד מגיבוריו במהלך המסע ואת ההרפתקה אליה ניקלעו חברי 

 .שאבאץ-פרשה הידועה בשם קלאדובו, הקבוצה במשך שנה וארבעה חודשים בדרכם לארץ ישראל
האוניות ששטו במורד הדנובה נאלצו לעצור ליד הכפר הצועני קלאדובו ליד הגבול הרומני מאחר 

וחברת הספנות היוגוסלבית סירבה לאפשר את מעבר הספינות כל עוד לא חיכתה להם אוניה בים 
הספינות לא יכלו להפליג והפליטים , בינתיים קפאה הדנובה. השחור שתוביל אותם לישראל

נאלצו לחיות מספר חודשים עליהן בצפיפות רבה כאשר ועד הקהילות היהודיות ביוגוסלביה שלח 
 . אליהן אספקה

שינויים פוליטיים באירופה והחלטות שונות בישוב היהודי בארץ ישראל הובילו להבטחות חוזרות 
, בספטמבר. 1940ונשנות לחברי הקבוצה שלא התקיימו והשארות הקבוצה בקלאדובו עד סוף קיץ 

שם הקימו , שפיצר קיבל רשות משלטונות יוגוסלביה להעביר את כל הקבוצה מהספינות לשאבאץ
 . חברי הקבוצה מאחז

המתינה לפליטים ספינה בנמל בים השחור אך מאחר והדנובה , 1940מנובמבר עד סוף דצמבר 
,  סרטיפיקטים200-הושגו כ, 1941במרץ . קפאה הפליטים לא יכלו להגיע לאוניה ונותרו בשאבאץ

נסע , 18-שגילו היה צעיר מ, האנה. שנסעו ברכבת לארץ ישראל, 18אלה ניתנו לבני נוער עד גיל 
אולם . בתקווה שיגיעו סרטיפיקטים נוספים, המבוגרת ממנו בשנה, לישראל ונאלץ להפרד מאינגה

הגברים שנשארו בקבוצה רוכזו במחנה .  פלשו הנאצים לאדמת יוגוסלביה1941באפריל 
הנשים והילדים שנותרו .  כולם הוצאו להורג1941 ליד שאבאץ ובאוקטובר טופובסקה שופה

 . הוכנסו למשאיות גז והושמדו1942מאי -הועברו למחנה סיימישטה ליד בלגרד ובחודשים אפריל
 .מומלץ לקריאה, כתוב היטב, הוא ספר מרתק  "שני נסיכים ומלכה"

 
 

 זיכרונם לברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 משתתפים באבל המשפחה

 במות ורה ברכה
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 משתתפים באבל המשפחה

 'במות דניאל סמניץ
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Topovske_%C5%A0upe_concentration_camp
https://en.wikipedia.org/wiki/Topovske_%C5%A0upe_concentration_camp

