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 ר "דבר היו

 

 ,חברות וחברים יקרים

״ הנשכחיםהסרט על שואת יהודי יוגוסלביה ״ סוף סוף, שנים של עמל ומאמץ רב 5-לאחר כ

 .חלק מהתגובות לסרט תוכלו לקרא בהמשך הגיליון. בטלוויזיה בערוץ ״קשת״ הוקרן 

ההקרנה תתקיים בבית . לכל העושים במלאכה ולכל התורמים תתקיים הקרנת הוקרה 21.6.21-ב
 21:01בשעה ,ווהלין בגבעתיים

 
במיוחד למרים אביעזר אשר הגתה את רעיון , במלאכהאני מבקשת כאן להודות לכל מי שעשו 

בחרה , כתבה את התסריט, הכנת סרט חשוב זה
את המרואיינים וכן ליוותה את , את הנושאים

 .עשית הסרט מתחילתו ועד סופו

במאית של הסרט אשר התודה לניצה גונן 
הפעילה את ניסיונה הרב בעשיית סרטים 

 .דוקומנטריים וסיפורי חיים
 

אך עדיין נשאר לנו , אומנם הוצג לקהלהסרט 
אנו . חוב כספי לא קטן שאותו עלינו לשלם

מנסים לגייס את הכספים הנדרשים לכיסוי 
 .החוב אך ללא עזרתכם לא נצליח

 
תתקיים אספה   21.6.1121ביום חמישי בתאריך
ם לאחר האספה אנו ואתם יוצאי. ח על פעילות הוועד בשנה האחרונה"כללית ובה נעביר דו

 .אי לכך לא תתקיימנה פעילויות של ההתאחדות. לחופשת הקיץ
 

בסיום  . ״!?בה נדון בנושא ״ההתאחדות לאן, אוקטובר נקיים אספה כללית/ בחודש ספטמבר
ההשתתפות . הדיון נקיים בחירות לועד ומתוך הנבחרים ייבחר יו״ר להתאחדות ובעלי תפקידים

 .1121ר היא רק למי ששילם דמי חבר לשנת באספה פתוחה לכולם אך הזכות לבחור ולהבח
אנו נפרסם את (. לא צבעוית)על המועמדים להגיש לוועד מעט דברים על עצמם רצוי עם תמונה 

כמו כן נדרוש התחייבות של המועמדים לפעול לכלל הציבור היוגוסלבי ולא . הדברים בגליון הבא
 .לפי המוצא בתוך המדינות השונות של יוגוסלביה

 !עימהחופשה נ
 מירי, שלכם
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 דבר המערכת
 ,יקרים חברי התאחדות

 
, הייתה לי מטרה, האמת. שנים מאז שנכנסתי לתפקידי כעורך העיתון בשפה העברית 5-עברו כ

סברתי שמאחר . רציתי להגדיל את החלק העברי שבעיתון שעד אז היה מספר מועט של עמודים
אני משתמש במילה " )יוגוסלבית"ורוב חברי ההתאחדות הם יותר דוברי עברית מאשר 

ורובנו גדלנו כאן בשפה העברית ושפת חינוכנו , (למרות שיש הטוענים שאין שפה כזו" יוגוסלבית"
ומה גם , אך איננו קוראים וכותבים בה" יוגוסלבית"ונכון שכמעט כולנו דוברים , היא העברית

ניתוק של הדור שלנו מהזיכרון ולכן מתוך חשש ל, שבני או בנות זוגנו אינם בהכרח יוגוסלבים
 .והקשר היוגוסלבי של הורינו בקשתי להרחיב את הקטע בעברית

עוסק יותר בקשרים עם הקהילות " היוגוסלבית"מטבע הדברים החלק בעיתון שבשפה 
ואילו החלק בעברית עוסק בעיקר , סיפורים ואירועים משם, ומביא חדשות, ביוגוסלביה לשעבר

 . על תרומתנו ועל חיינו כאן, על הצלחותינו. כאן במדינת ישראל, העולים, במה שקרה לנו
אני מרגיש כי . ברצוני להודיעכם כי אני פורש מתפקידי כעורך העיתון, שנים 5היום לאחר 

אני פונה אליכם . ואני שמח על כך, אולי לא במלואה אך ודאי שחלקית, הצלחתי במשימתי
, אין צורך בידע ספרותי. עצמו את העריכה בעבריתומבקש מישהו שירים את הכפפה וייקח על 

 .  אני מקווה שימצא מי שיסכים לקחת את הנושא על עצמו. צריך רק רצון ואכפתיות
ובקרוב תועלה הקרנה מיוחדת ". הנשכחים", לא מזמן הוקרן הסרט אודות השואה ביוגוסלביה

 .כהוקרה לכל אלה שתרמו ופעלו ודחפו את הנושא
ישנן הרבה . אבל לא רק, בעיקר מיוצאי יוגוסלביה, לים תגובות רבות על הסרטאנו קבלנו ומקב

שמברכים ומהללים את הסרט אך גם טבעי שתהיינה הסתייגויות והרגשה שיכול היה להיות 
כל כמה שנעשה או לא נעשה לעולם לא נוכל להשביע : ולאלה האחרונים ברצוני לומר. הרבה יותר

יכול להיות שאתם . י שיחשבו שחלקם קופח או לא הוצג כראויתמיד יהיו מ. את רצון כולם
בגיליון זה . זה היה המרב שהצלחנו, אך במסגרת התקציב ואורך הסרט שנמדד בשניות, צודקים

אתם תקראו ותחליטו על , בין שהן מברכות ובין שהן מוכיחות, אביא את כל התגובות שהגיעו אלי
 . עמדתכם

ענתנו שלהתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר יש תפקיד חשוב כמות התגובות רק מחזקת את ט
לא ייערך יותר טקס הזיכרון בפינה , ביום שההתאחדות תחדל מלהתקיים. ואסור לתת לה להעלם

לא יתקיים ההפנינג של סוכות שבו אנו נפגשים על ילדינו וטפנו , היוגוסלבית שלנו שביער שורש
 .אל תיתנו לזה להעלם.  רועים יוגוסלביםולא יתקיימו אי, ומחדשים הכרויות ישנות

 
 .אני מקווה לראות את כולכם באספה מחזקים את כוחה של ההתאחדות ומרימים יד כדי להשפיע

 אלכס אקשטיין, בברכה
 

 
 

 :חברי הועד
 ר"יו –מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 יואל פישר

 דוד גומבוש
 אלכס ליאון

 ביאנקה שלזינגר

 :חברי ועדת הביקורת
 דמאיוגיורא 

 יוסף טאובר

  eckstein@netvision.net.il:    ל"כתובת דוא   76117, רחובות', א 10גורדון , אלכס אקשטיין
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 הלפמן מבלגראד לנציג קרן היסוד בארץ 'מכתבו של דר

 ( 2490)המצב ביוגוסלביה לאור המאורעות 
 

 האנטישמיים להלכה ולמעשההחוקים 
אם בכלל יהא סיפק , שאיני יודע, מרגיזים ומלאי הכרעות, הזמנים הם כה קשים. בפברואר 22"... 

ברם דבריו על בולגריה , יל'רצ'בעונג רב הקשבנו אמש לנאומו של צ. בידי לכתוב לך באריכות
. סלביה ידידות לאנגליהרוחשת יוגו, זולת מיעוט קטן. עוררו דאגות רבות בקרב דעת הקהל כאן

, תוכל אפוא לשער לעצמך. עוד יותר מאשר הממשלה מוכן העם להילחם על עצמאות המדינה
וכמה עלולה עובדה זו להשפיע על , איזה רושם מדכא עשתה כאן יצירת בסיסי תעופה בעורף שלנו

ע התחיל במס" הסדר החדש"כש, שאחרי התמוטטותה של צרפת, ידוע לך. הפוליטיקה שלנו
אחת איימה על היהודים . נאלצה גם יוגוסלביה לפרסם שתי פקודות אנטישמיות, הניצחון שלו

של בתי ' והשנייה אסרה על בני היהודים את ההרשמה לכיתה א, בביקורת הרישיונות למסחר
הנהנית משלטון עצמי , בקרואטיה. הספר התיכוניים ובסמסטר הראשון של בתי הספר הגבוהים

אולם העומדים על יד הגה , כלוסייה אולי יותר לאנטישמיות מזו שבסרביה גופאנוטה האו, נרחב
תלמידינו מבקרים בבתי . ל"בארץ זו לא נתגשמו הפקודות הנ, השלטון הם באמת אנשים הגונים

, יהודים-שהיתה עלולה להביא תועלת רבה לכמה לא, ואף הפקודה בנוגע לכלכלה, הספר כמקודם
ניברסיטאות לא הונהג הנומרוס קלאוזוס וכל התלמידים שבאו גם באו. לא הוצאה לפועל
המיניסטר , שבהם עמד על יד הגה המדינה קורזץ, בשאר גלילות המדינה. להרשמה נתקבלו

, מוציאים לפועל את החוק בדבר בתי הספר בכל תוקף, שבינתיים מת, הקלריקלי לענייני פולחן
 .ם שםואילו החוק בעניין המסחר במזונות לא נתגשם ג

 
 בית ספר תיכוני ליהודים

לייסד בית  –כבר בזמן שלא ידענו עדיין אם בקרואטיה יהא צורך בזה כלל  –שהחלטנו מיד , מובן
. גם קהילת סרייבו יסדה בית ספר משלה. את רעיוננו זה מסרנו לערי השדה. ספר תיכוני יהודי

ואילו , בבירור אם הוסרו כברואיני יודע , מכשולים על דרכנו( הנציב)בנוביסאד שם הבאנוס 
הסכימו , "החדשים מקרוב באו", בעוד שהאשכנזים. בבלגראד פרצה מחלוקת עזה בקרב היהדות

הללו . בכל תוקף" ילידים"ה, "היציבים"התנגדו לכך הספרדים , לייסד גימנסיה ריאלית יהודית
יארך רק שנה או " העניין"וכל , שאין זה כדאי להיפרד מרצון מאת העם הסרבי, נקטו עמדה

שבניהם יפסידו שנים אחדות בלימודיהם או שילמדו בינתיים באופן , נוח להם איפה. שנתיים
ולאחר מלחמה . שאין לשנותה, כאילו הן מציאות ממש" העובדות"משההורים ישלימו עם , פרטי

ולם א. שהספרדים מתנגדים לו, קשה עלה בידי קהילת האשכנזים בבלגראד לייסד בית ספר יהודי
שיהפוך , ס הוא מנהיג המתבוללים והוא רואה את כל תכלית בית הספר בזה"מנהל ביה: זו עקה

בקרב הועד . הם משיבים בברכה בסרבית" שלום"על ברכת . את ילדי ישראל לסרבים נאמנים
 .הציוני הארצי נתעוררו כבר על כך ויכוחים סוערים

 
 פליטים

כמובן אין ביכולתנו להעלות את ההכנסות עד . ידרהשלנו מתנהלת כס( קרן היסוד)י "עבודת קה
גם המגביות התדירות לטובת הפליטים ולעליית הנוער מעכבות . כדי פיצוי לירידת שער הכספים

הרי גורלם ומצבם הם , ועל אף הקורבנות מצדנו, זרם הפליטים לכאן לא פסק עדיין. את מפעלנו
. נרשמו כמהגרים חוקיים ונמצאים במחנות, אלה שהיגרו לכאן עד לפני כמה חדשים. קשים מאד

והיות שהונהגו כאן כרטיסי . נחשבים כלא חוקיים, ואילו אלה שעברו את גבול המדינה זה לא כבר
פנינו אמנם בבקשה לתת . מזון אין אנו יודעים כיצד נפתור את עניין המצאת המזון לפליטים אלה

סודרו גם למעלה ממאה ילדים שעברו . יןאולם השלטונות מסרבים עדי, גם לאלה סטאטוס חוקי
כיצד נספק לילדים אלה את , וגם כאן בעיה, חוקי בקרב משפחות שונות-את הגבול באופן לא

 .כרטיסי המזון הדרושים
 
 (מכתב נוסף)

בינינו נמצא גרמני :  כבר בקרון הרכבת הרגשתי זאת.  השנאה לגרמנים ניכרת בקרב העם הסרבי
.  ף אחד מהסרבים לא פנה אליו ובמשך שעות רצופות ישב הגרמני שותקא.  ועיתון גרמני בידו

על הוצאת חומרי המזון מיוגוסלביה ועל התייקרות , לעומת זה שוחחו הסרבים על השוד הגרמני
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והוא השיב לי שאינו רוצה לדבר , ניסיתי עם סרבי אחד לדבר גרמנית.  שבאה בגלל זה, החיים
שדומה , והסרבי התאמץ להבין את הרוסית, נעניתי בכבוד – כשהתחלתי לדבר רוסית.  גרמנית

, נשמעת ביקורת רבה כלפי הפוליטיקה של בנות הברית, עם כל החיבה לצרפת ובריטניה.  לסרבית
עד שגרמניה תפסה את רוב העמדות , אירופה-התערבותן במשך שנים בענייני דרום-על אי

, יוגוסלביה היא כיום נייטראליות גרמניתלמעשה הנייטראליות של .  הכלכליות ביוגוסלביה
ואלמלא , אלמלא קרבתה הגיאוגרפית של יוגוסלביה לגרמניה ולאיטליה.  שכולה לטובת צד אחד

שלא באה כלל או שבאה באיחור זמן במקרים , הפקפוקים שלה ביחס לעזרה מפריס ומלונדון
אולם .  לידי ביטוי במעשיםאלא באה , הרי החיבה של יוגוסלביה לא הייתה נשארת בלב, דומים

מכלל האקספורט  11%.  ויוגוסלביה נתונה כולה במובן הכלכלי בידי הגרמנים, עתה אין ברירה
, הברחות]ומלבד זה מעבירים דרך יוגוסלביה את רוב הקונטרבנדה , היוגוסלבי יוצא לגרמניה

ראיתי .[ א.ש, הדנובה נהר]בדונאו .  של סחורות וצורכי מזון מחוץ לארץ לגרמניה המוקפת.[ א.ש
עם סחורות ...  הונגריה ועוד, הולנד, שרשרת ארוכה של ספינות משא עם דגלים של רומניה

אם בנורבגיה למשל הייתה גרמניה צריכה להתאמץ בשביל להשתמש .  המיועדות לגרמניה
, הרי ביוגוסלביה עבודתם קלה מאד, המכוונות להחלשת קורבנה מבפנים, בשיטותיה הבדוקות

הוא המלחמה בין החלקים הלאומיים של העם  הגורם הראשון.  בגלל גורמים אובייקטיביים
בין העמים האלה  2101ההסכם שהושג באוגוסט .  וביחוד בין הסרבים והקרואטים, היוגוסלבי

, המנהיג הקרואטי שחתם על ההסכם עם בלגרד, ק'מאצ.  בגלל ימי המלחמה, מתגשם באיחור זמן
שנתמכים על ידי , הקרואטים הלאומנים.[ א.ש, בדלנים]הספאראטיסטים אינו כשר בעיני 

שהיא , הגורל היהודי רצה בכך שמחולל התנועה הקיצונית הזאת של הקרואטים, אגב.  גרמניה
הוא שביוגוסלביה  הגורם השני.  היה יהודי משומד ושמו פרנק, גרמנית ואנטישמית כאחד-פרו

שהוא , "קולטורבונד"בכל חלקי המדינה ומאורגנים יפה ב המפוזרים, גרמנים 711,111נמצאים 
הסוכנים ".  יותר קתוליים מאשר האפיפיור עצמו"ואשר לפי הלך רוחם הם , מבצר ההיטלריזם

בימי .  הגרמנים נמצאים איפוא מזמן ביוגוסלביה ומספרם הוא כה עצום שאי אפשר להכחידם
בעת ובעונה .  לקראת חלוקת יוגוסלביה איטלקי-שהותי ביוגוסלביה נעשה צעד משותף גרמני

הם הפיצו כרוזים .  אחת החלו הסוכנים הגרמנים שהציפו בזמן האחרון את המדינה בפעולתם
כדי , בהם יעצו ליוגוסלבים  שלא יתנגדו לכיבוש ארצם על ידי כוחות הציר, בראינוע ובחוצות 

בכדי , אוניותיהם ליד חופי יווןהאיטלקים מצידם ניסו לרכז את .  למנוע שפיכות דמים מיותרת
 –הניסיון הזה לא הצליח .  הגובלת עם אלבניה האיטלקית, לעבור בדרך זו לדרומה של יוגוסלביה

 .  שעות 11הצי האנגלי בים התיכון ציווה על האוניות האיטלקיות להתרחק מחופי יוון תוך 
 
 

 תרגמה חנה אדוני/  (סרביה)שיד , ראדובאן סרמאץ

 (2852-2490)סאד -של נולדים ברבנות של נובי ספרי רשומות
 

ורות הן  שמ. ועד היום 2152ברבנות של נובי סאד נשמרו ספרי רשומות של לידות מראשית  שנת 
 . 2101כאן ננתח את התקופה עד שנת . סאד-במרכז הקהילה היהודית בנובי

בהם נרשמו הפרטים גם , עם יוצאים מן הכלל מעטים, תעודות הלידה נרשמו בדרך כלל בהונגרית
בשני העשורים הראשונים של המאה , 2111רשומות בסרבית מופיעות רק משנת . בעברית

 .שמות הילדים נכתבו באופן קבוע גם בשפה העברית, העשרים
משפחות מישובים שהיו שייכים לאותה קהילה , סאד-מות הנולדים נרשמו  משפחות מנוביברשו

נרשמו בסך הכל , 2152-2101ומות הנולדים בתקופה שבין השנים ברש.  וכן מישובים רחוקים יותר
; 01זמאיבו ; 72טמרין : ובעקבותיו הישובים הבאים, סאד-עיר נוביהמ 1102מתוכם , ילדים 1117

קי 'באצ; 1' קאץ; 20' בגץ; 25קי פטרובאץ 'באצ; 21אן 'גלוז; 10רומנקה ; 11' קיסאץ; 01פוטוג 
סלו -ראבנובו ו'ורג'ג; 1שיקאש ; 5כל אחד , פטרוורדיו-ו פוליה וקו דובר'באצ; 7טיטל ; 1יאראק 

, אני'בוג, ין'באוצ, אפאטין, אדא; 1כל אחד , מושורין, קולפין', יץ'קרושצ', קוביל, בלגרד; 0
, סטארה פזובה, סטארה מורביצה, רומה', קוביל, איריג, יה'אינג, גאידוברה, דספוטובו, לרבו'צ

, בודפסט, ברשומות נרשמו גם ילדים שנולדו בוניחאד. ה אחתכל אחד ליד, זגרב, שאבאץ
רשומות לא צויין  110לגבי . 'ראגוסאטז וכו, יורק-ניו, מיצידיה, קבול-מסו, קקובה, היאסהאוס

 .מקום מגוריהם של הורי הילדים
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פרט חשוב מאד , בתעודות הלידה נרשמו מקום הולדתם של שני ההורים, 2111מראשית שנת 
חלקם  מאזורים , קה'רובן הגדול של המשפחות מקורם מאזור באצ. קור המשפחותלמידע על מ

ומיעוטם מסראם ומאזורי קרואטיה של , בהם הצטיינו בודפסט וסגדין, של הונגריה של היום
 . היום

 .11 –ועד 15 –מ מספר הילדים לפי שנים משתנה ונע 
, 70דה היה במשפחת קהון ר של רשומי ליהמספר הגדול ביות, סאד-באשר למשפחות מנובי

, 11( בונדי)בונדה , 11ברגר , 02פישר , 01לווי , 05דויטש , לידות 05ם משפחת בהם עם לאחריה
רישומי  11 –למשפחות הנותרות היו פחות מ . 11ומסר  11קליין , 11הופמן , 12הירש . 11הורוביץ 

 . לידות
 :     שמות משפחה 111מוזכרים , סאד-בנובי 2152-2101שומי לידות בתקופה שבין השנים יבר

 

 
 תגובות לסרט

קבלנו עשרות רבות של תגובות לסרט ולא רק מיוגוסלבים לשעבר אלא גם מאנשים שהקשר 
 .היה יוגוסלביששלהם ליוגוסלביה הוא דרך חברים יוגוסלבים או מי מאבותיהם 

אנו . תםויסלחו לי אלה שלא פרסמתי או, יהםכותבהתגובות בשם מ חלקאנו מפרסמים 
חלק מהתגובות נכתבו באנגלית ואנו נביא את . מפרסמים מכתבי הלל ולצידם הערות וביקורות

 .ביאנקה שלזינגר, י חברת הוועד"התגובה בשפת המקור וגם את התרגום העברי שרובו נעשה ע
 

 מיקי אלטרץ
 בוקר טוב

  עם תאור של מקומות תאריכים נכונים  עם  הסוף  ועד  המלחמה מהתחלה  שלבי  הסרט בנוי לפי
  סטלה  של  הנחיה. מחשבה  הרבה  עם  עבודה  שהושקעה  רואים (ניצולים)מהמקום   ואנשים
 ביותר  קשה   שואה  הייתה שביוגוסלביה   בסרט  רואים .הרבה  מוסיפה

 דבר   העושים  והאיכות ולכל  על התוכן  לכולם  מודים אלטרץ   משפחת  אנחנו
   לב  מקרב    תודה

 
 רפי ראובני

 ,שלום גברת מרים
  .רבה  מאד התרשמתי על שהושקעה בו עבודה(. באמצע הלילה)ראיתי את הסרט במלואו 

רוב הסרט בנוי על מפגשים עם האוכלוסיה המקומית והצגת המבנים הקהילתיים של יהדות 
  .יוגוסלביה

  .חשובים מאדדברים  -כמו כן חסרים הסיפורים על התגייסות הצעירים לפרטיזנים 
 

 ביאנקה שלזינגר
 .התרשמו חיובית מאוד, גם אלה שדיברתי אתם. מאוד אהבתי
 .אני חושבת שזה שעור חשוב בהיסטוריה, הסרט  חוץ מאיכות

 להיתראות
 

 מאיה טל בוטקוביץ
האמת ששאפו על הסרט וקצת חסר לי יהדות  .הקלטתי כי חשבתי שאשמור להראות לילדי

הסרט הבא  .לראות את יהדות זאגרב אש הקהילה היהודית וציפיתיסבי היה יושב ר .זאגרב
 ???אולי

 
 ר להיסטוריה ותרבות "ד –ר אייל דורון "ד

ולדעתי , בעיקר לא היה לי מושג. שזירה יפה של הכול. תחקיר מורכב ועמוק. הסרט יפה מאד
 . חזק מאד. מעורר הרבה מאד מחשבות. לגבי כל הזווית הזו של השואה, לכולם
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 (ד בעל השפעה ציבורית"עו) –ד איתי הכהן "עו
 . סרט מרתק

הסרט חידש לנו לא מעט , לא מעט סרטים בנושא השואה, אשתי דפנה ואני, למרות שראינו
 .פרטים חדשים

 .יישר כוח
 

 :המרכז האתני ענבל בסוזן דללבמאי סרטים מוביל ומנהל לשעבר של  –חיים שירן 
 .מעריך ואוהב אותך על כך. כל הכבוד. יהודי יוגוסלביהאני המום מהסרט שלך על שואת 

 
 .פסיכולוגית –שורה שדה 

בכיתי והתרגשתי ללא . מחדשת ומרתקת לכל ארכו, הצפייה בו הייתה מעניינת. תודה על הסרט
 .אני מעריצה אותך על עשייתו הקשה. רגע של הפוגה רגשית

 
 דליה מזור

 ,דרמן' שלום גב

אני המומה ומזועזעת מגורלם המר במיוחד של . על יהודי יוגוסלביה ראיתי כעת את סרט השואה
שהיו יותר מפלצות מהנאצים , האוסטאשה, יהודי קרואטיה שנרצחו על ידי הקרואטים עצמם

 .עצמם

למזלם של הורי הם ברחו בזמן לאיטליה ושוויץ וחזרו אחרי המלחמה לזאגרב משם גורשו 
זכור במקומות עצמם ואנשים מטיילים במקומות אלה כמה נורא שאין שום א. 2151לישראל ב 

אני בכלל חושבת שפחות מדי מזכירים את שואת . שמתחת לאדמה קבורים אלפי אנשים שנרצחו
 .הסרט מטלטל ומרגש ועצוב עד לדמעות. יהודי יוגוסלביה

 .אני מאוד מודה לך על שהודעת לי על קיומו של הסרט
 , בברכה

 
 מאיה רכניצר

כמובן ריגש אותי במיוחד לראות את המקומות שבהם . הסרט ושעדכנתם לגביותודה רבה על 
לגבי . למשל מחנות הריכוז האיטלקיים בקראלייביצה ובאי ראב ועוד, אבא שלי ומשפחתו היו

מה שיצר  -כללית  -הוא הוצג לדעתי קצת בטעות כסרט על שואת יהודי יוגוסלביה  -הסרט 
דאי לזכור שבראש ובראשונה זה הסיפור האישי של סטלה כ. ציפיות מן הסתם לסקירה כוללת

כמו כן בסרט כזה יש גבול לכמה אפשר להכניס . והתחקותה אחרי הסבא רבא שלה הזכור לטוב
אפשר היה לעשות את , כן. בטח צולמו המון שעות ואז יש לקצץ ולערוך לסרט אחד. מידע

אשמח לצפות  .היה חסר הרבה מידעאבל צפוי לדעתי שי, הסקירה קצת יותר טוב ויותר מאוזן

 .בחומרי הארכיון שנשארו מההכנות לסרט
 

 פרץ קרנות
 .שלום רב

סובוטיצה -קה'כשריד מבצ. המופיעים בהם וזיכרונותיהם מרגשים ומרשימים. ראיתי את הסרט
 .אני משער שזה נובע מקשיי תקצוב. התאכזבתי קצת שהיא לא הוזכרה

 
 דינה מרחב

היו אפילו כמה . נת ובזוית רחבהימעני, יוגוסלביה עשוי בצורה מקצועיתהסרט על שואת יהודי 
אפילו שאני עברתי אותה על בשרי וכל שנה מספרת את  .חדשים שלמדתי על תקופה זו דברים

הסרט טוב וחשוב ויש לחשוף אותו לקהל רחב ככל . כרון בסלוןייום השואה ובז קורותי בטקסי
 .האפשר

 .יה טוב לקצר אותו קצת לטובת הקהל הצעיריחד עם זאת אני חושבת שה
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 דינה קטן
 ,מרים היקרה
כי , כמובן, גם כי הוא מעניין לצפייה וגם, בעניין רב, שכל כך הרבה שמעתי עליו, צפיתי בסרט

, גם בעקבות ספרים שתרגמתי, לפתע כל כך הרבה דברים שעליהם כתבתי במאמרים ובספרים
. ספרותי יכולים לעשות-ממה שספרות או מחקר היסטורי לפתע דיברו אלי באופן שונה לגמרי

  !העדויות והנופים ומראות המקומות משפיעים באופן שונה לגמרי מן הקריאה בטקסטים
איך המון העדויות שגבית במשך השנים ופעילותך בוועדה לחסידי אומות העולם , וחשבתי עליך

למסע   כמין גולת כותרת, נצפט הזההבשילו להצמיח ברוחך את הקו -וגם בקרב אנשי הקהילה 
 .הארוך

 
ומבוסס על   ,כפי שמוצהר כבר בפתיחה, הסרט מצוין בעיניי כי הוא בנוי מעדויות הניצולים

עם הסברים , מייגעת אלא שיחה חיה" הרצאת דברים"כך שאין , קונצפט של שאלות ותשובות
כשהכול נכרך סביב חוט , שייםעל רקע נוף המקום ובשילוב הסיפורים האי, קצרים ממוקדי נושא

וגם , יש בזה חן נרטיבי. העוברת ממקום למקום, "גיבורת הסרט"רבא של -סיפור הסבא
דבריהם מעניינים , משכנעים, כל המרואיינים טובים. דמות מצוינת מכל הבחינות" גיבורה"ה

  של דברבעיקרו , המורכב מחלקים כה רבים ושונים, ונראה לי שהמאמץ לספר את הסיפור הזה
  .עלה יפה מבחינת שפת הקולנוע התיעודי וגם הודות לקונצפט המנחה

 
זה מתווה מרכזי שיציג בקיצור נמרץ  -אבל אולי זה לא חסר לצופים אחרים  -מה שהיה חסר לי 

שיתן מושג על המרכזים הגדולים לעומת , את חלוקתה של יוגוסלביה לאזורי ריבונות שונים
עוד לפני שהוא , יהיה מודע מלכתחילה לדמות פני המציאות הכוללת כך שהצופה, הקטנים יותר

  .מתחיל לנדוד עם המראיינת ממקום למקום ולשמוע את סיפורי האישים השונים
 

, !(וזה הישג)אין גלישה לפטפטת או לרגשנות , אין מילה מיותרת, התרשמתי מן העריכה הנקייה
מוצג בצורה , וי ומוצג באופן הנכון ובמידה הנכונהנראה לי עש  (מבנה מסוים, נוף, מקום)כל פרט 

  .ועם זאת שומר על כוחה של העדות האישית כמרכיב מרכזי, נבונה ואינטליגנטית
 

, אני שמחה בשבילך  !הישג אמתי -אבל בגדול . ובזמן הקרוב אצפה שנית, לא די לצפות פעם אחת
ת אותך ואת ניצה ואת כל מי שסייע שזכית להביא לסיום את המשימה הענקית הזו ומברכ  ,מרים

  !בידיך ביישר כוח
 

כבר כתבה לי ענת פרי , את הידיעה על שידור הסרט  היות ששלחתי לכל מיני חברים ומכרים
  :ואני מעתיקה לך אותה, תגובה

 
מסע נפלאות שמתפרסמות במגזין -בעלת כתבות)הנה תגובתה של חברתי תמירה צדקיהו חסון 

 "(טבע הדברים"

. שום מילה לא תוכל לבטא את סערת הרגשות והכאב. ואצפה בו מחר עם שלמה, תי בסרטצפי
 .הרבה מאד דברים לא ידעתי, וכמובן, אחד הסרטים המצוינים 

תמיד , אני נקרעת, תמיד כשאני רואה אנשים מבוגרים שבוכים כשהם מספרים על הפרידה מאמא
 ...שלא הייתה לגדל אותם נשארים הילדים הקטנים של אמא

 .אך על הצעירה לא מצאתי דבר פרט לכך ששמה סטלה, לצערי מצוין שם הבמאית
 ,בוקר טוב/לילה

 תמירה
 
  :כבר הגיב וכתב הנה כך, בנו של בן דודי, גם דורי פינטו 

 דינה תודה  
 .ראיתי אותו עכשיו עם אמא שלי

בתמציתיות אבל באופן המקיף את  ת המידע גם באופן שבו מעביר א  -סרט טוב  אני חושב שהוא 
  .הארץ כולה וגם בדרך שבה נמסרים הסיפורים האנושיים
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 דנה יחזקאל
 ,שלום מרים

ברור שאת . מדתך למטרה ועבודה רצינית הסרט הזה לא היה קייםתה ,בלי עקשנותך ,דיךעבל

כאשר סגרו לך את הדלת פנית לחלון וכאשר סגרו את . בפרויקט הזה( turbomotor)  היית המנוע
איך השואה   אמרו לי שלא ידעו, שאינם יוגוסלבים ,ידידימכמה . והצלחת, החלון חזרת לדלת

 .גנו את המטרהששה זה אומר . ביוגוסלביה הייתה קשה עד שלא ראו את הסרט

ממבט  וכתוצאה מזה גם דרישות, סות אישיתיש התייח ,שכל חיינו עבר בצל האירועים הללו, לנו
 .ידוע לי כמה קשה היה לגייס כספים. הסרט עשוי באופן מושלם. אחר

 .ברכות לבביות לסרט
 (דנה יהזקאל)  זבזדנה

 
 אלכס ליאון

במסגרת הזמן , יוגוסלביה טובה ונכונה על שואת יהודי נותן תמונה, הסרט עשוי מעולה
ממלא את תפקידו ומעלה את שואת יהדות יוגוסלביה על  הסרט, והאפשרויות שהיו וניתנו לנו

 .הלאומית כמו שרצינו המפה

אך , לא היה קל ופשוט ועסק במלאכת התכנון והביצוע ח לצוות שהובילוכל הכבוד ויישר כ

  .מדברת בעד עצמה התוצאה

 
 תמר פורמן

שוב לחשוף את מה ח. מעניין ומרגש, אני ואמא שלי חושבות שהסרט עשוי מצוין! מרים שלום
מעריכים . צריך להקרין ולהפיץ אותו. צפינו בסרט פעמיים ויש רצון לראותו שוב. שהתרחש שם

 תודה. את התגייסותך למטרה החשובה

 תמר פורמן
 

 בעיני " נשכחים" - משה בן שחר

שעות הפרש בין  21בשל . לס'אשתי אילנה ואני בלוס אנג, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה שהינו
 .בבוקר לשידור הסרט בקשת 5לס חיכינו ב 'הארץ ללוס אנג

דבר ראשון שקפץ לנו לעיניים וכאב נורא הייתה העובדה ששכחו לתת קרדיט בתחילת הסרט 
גם התיקון ! בטלוויזיה  הקרינו ואנחנו לא היינו שם, מישהו בהפקה ובעריכה שכח. להתאחדות

 .והממנים והקרדיט שהוצג מזעריבדיעבד לא מקובל שכן אנחנו היוזמים המארגנים 
 .הסרט מקיף את כל חלקי יוגוסלביה אבל הורגש איפוק רב בהגשת והצגת הזוועות

, יותר מידי זמן הוקדש בסרט להיסטוריה של יהודי יוגוסלביה. דקות להציג הכל 70קשה ב , נכון
 .שזה דרך אגב היה יעוד הסרט, זמן יקר שניתן היה להציג עוד מהשואה

לא בא , הוחלק, יהודי יוגוסלביה 01,111שבו נרצחו מעל ל , מחנה ההשמדה המקולל, ץיאסנובא
מהבודדים , ל עם ניצול"ני לבל ז'ג' אני השגתי עדות מצולמת של ראיון שערכה הגב. לידי ביטוי

ניצול . עדות מזעזעת של ניצול שהיה שם מההתחלה ועד לחיסול המחנה. שניצלו מיאסנובאץ
משום מה העורכת . את אחיו מול עיניו ואסור היה לו לזוז ועוד זוועות אחרותשמספר איך שרפו 

החליטה לא להשתמש בעדות מצולמת מהעבר אלא מצילום עכשיויים , ניצה גונן' הגב, והמפיקה
 .המחנה המקולל שהנאצים מגרמניה שלחו לשם משלחת ללמוד שיטות רצח. של דשא ושלווה

קובו השתמר בזכותו של 'בית הקברות שבג. נשים וילדיםמחנה ההשמדה שבו שהו , אקובו'ג
גם בעזרת תרומה של , בית הקברות שוחזר. איפה, הקברן הגוי שערך רישומים מדויקים מי קבור

 .לא היה-היה כ, הצוות צילם שם וכל זה נעלם, ההתאחדות
לי  קשה. הייתי מבין את האיפוק אם הסרט הופק ונערך לילדים באמצע שנות העשרה שלהם

 .וממותן" פרווה"לקבל סרט דוקומנטרי 
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 איביצה צרסנייש

Draga Miriam, 

Film sam pogledao dva puta. Dobar dokumentarac ali se osjeca da je jako skracivan, 

sto je steta (objasnila si nam razloge).  

Srdacni pozdravi, 

Ivica  

 

Mirjam, slobodno objavite. Znam da su ljudi poslije gledanja ovakvih dokumentarnih 

spremni na hiljade primjedbi, uvijek se nadje nesto sto je (po misljenju kriticara) 

mnogo vaznije od onoga sto je prikazano ali treba biti svjestan da se sve ne moze 

prikazati jer bi onda film trajao cetiri godine, koliko i WW II.  

Nadam se da cu u nekoj buducnosti imati prilike da vidim sav materijal, pogotovo 

onaj koji se zbog vremena nije mogao ukljuciti u film. 

Srdacni pozdravi, 

 

Berta Romano-Nikolikj 

President 

Dear Miriam, 

on behalf of the Jewish Community in the Republic of Macedonia,  

We send our heartfelt congratulations on the 70
th

 anniversary of the creation of the 

State of Israel, our homeland and the homeland of all the Jews in the world, and our 

sincerest wishes for prosperity, health and happiness of all its citizens.  

The relationship between the Jewish State and diaspora has always been a strong one 

and ‘must always stand at the heart of Jewish existence, a mission that is part of the 

State of Israel’s commitment to the Jewish people.’ It is our pivotal mission to keep 

and nurture this bond, and work together towards the well-being and security of the 

Jewish people. 

Best regards, 

 
 הקרנה מיוחדת

מהתורמים הגדולים להפקת  משפחות פנקס ופנייבש, ל לביקור בארץ"בחודש מאי הגיעו מחו
מובן . ומאחר והם לא ראו את ההקרנה הוחלט לבצע הקרנה מיוחדת עבורם" הנשכחים"הסרט 

ר "בצר לנו פנינו למר דורון שידלוב יו. שלא יכולנו לקבל אולם קולנוע עבור מספר קטן של צופים
סוס נענה לבקשתנו והציע דורון ללא הי.  בן ליוצא יוגוסלביה וגר במושב קדרון, מועצת גבעת ברנר

דורון הפנה אותנו לאשתו ישראלה האחראית . מקום מפגש של ותיקי קדרון" הצריף הירוק"את 
מושב קדרון הוא מושב שנוסד בתחילת , ולמי שלא יודע. ודאגה להכינו להקרנה" צריף הירוק"ל

פנינו למר ראובן הו. י עולים מיוגוסלביה והשפה הרשמית בו הייתה יוגוסלבית"שנות החמישים ע
והוא הקרין את הסרט לאורחים סיפר את תולדות המושב , שהוריו היו ממייסדי קדרוןסנטו 

 .וסייר בו עם האורחים
 .תודתנו למארחים מקדרון

 :מצורפים מכתבי התודה של האורחים באנגלית ותרגומם לעברית
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 מכתבו של מיגואל פנקס
 ,ידידים יקרים

לפני כמה  -בישראל האהובה והיפה ביותר שלנו  -לבקר במושב קדרון נו שזכינו ילמעטים בינ
הסרט התיעודי המיוחל על השואה , "הנשכחים"כדי לראות הקרנה פרטית של , שבועות

עם הפשע האולטימטיבי נגד , היה זה רגע מרשים ומשמעותי שבו התמודדנו שוב, ביוגוסלביה
 .משפחותינו וחברינו

המנגינה המאוד מתאימה  , גונן ועריכתה האינטליגנטית של הסיפוררגישותה של הבמאית ניצה 
היא מחווה למנהיגותה , וסטלה המקסימה המחברת יחד את כל הסיפורים האינדיבידואלים

אלה מאתנו שהייתה להם .  כיום תחת מירי דרמן, ולחזונה של מרים אביעזר ושל ההתאחדות
וחד מאוד בידיעה כי הניצולים האחרונים יכלו הזדמנות לתרום ליצירת הסרט מרגישים סיפוק מי

לטובת הילדים שלנו ולטובת התמונה ההיסטורית של מה ( שלנו)לספר לנו את הסיפור שלהם 
 .שקרה לעמנו

זה תלוי . נעלמו, מפתיע  ְלהיווכח שרוב הקהילות היהודיות התוססות בזמנו ביוגוסלביה לשעבר 
אנו קוראים . מה שצריך כדי לפחות לשמור על הזיכרון לעשות את, בשמם  הקדוש של יקירינו, בנו

לתרום  תרומה משמעותית ומספקת  לסיוע , באופן אישי לכל אחד מכם שיכול להרשות לעצמו
תעשו ! הסרט עדיין לא שולם לגמרי. בישראל" ההתאחדות"במימון העבודה החשובה ביותר של 

 .שאפשר יותר אנשים  בעולם יראו אותוואנחנו רוצים שכמה ! אתם לא תצטערו על זה... מאמץ 
 .וכל אלה שעזרו להפוך את זה למציאות, מרשה, אליזבט, יואל, ניצה, מירי, תודה לכם מרים
 ! הידד. באהבה והערכה

 .נבה'באואר  מקראקס וג, נקס בשם משפחת פינקסמיגואל פ
  

 “Dear friends, dragi prijatelji, 

For the few of us who had the privilege to visit Moshav Kidron -in our beloved and 

most beautiful Israel- a couple of weeks ago, to see a private screening of “The 

forgotten” the long awaited documentary on the Shoah in Yugoslavia, it was a very 

impressive and meaningful moment where we were confronted, once again, with the 

ultimate crime against our families and friends.  

The sensitivity of the Director Nitza Gonen and her intelligent editing of the narrative, 

the  very appropiate music and a superb Stella linking all the individual stories, is a 

tribute  to the leadership and vision of Miriam  Aviezer and the Hitajdut, now under 

Miri Derman. Those of us who had the opportunity to contribute to the making of the 

film feel a very special satisfaction in knowing that  the last living survivors were able 

to tell us their (our) story for the benefit of our children and the proper historic visual 

register of what happened to our people. 

It is sobering to realize the disappearance of most of the once-vibrant Jewish 

communities in exJugoslavia. It is up to us, in the sacred name of our dear ones, to do 

what is necessary to at least maintain the memory alive. We urge personally, each one 

of you who can afford it, to make a lasting and meaningful contribution by helping 

fund the immensely important work of the Hitajdut in Israel. The film has not been 

totally paid yet! Do make an effort...you will not regret it! And we want as many 

people as possible to see it, all over the world. 

Thank you Miriam, Miri, Nitza, Joel, Elizabeth, Marsha and all those who have 

helped, for making this a reality. 

  

With love and appreciation. Ziveli! 

 Miguel Pinkas in the name of the Pinkas/ Bauer family from Caracas and Geneva.” 
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 מכתבה של אליזבט פנייווש

ושעוד סרט דוקומנטרי בנושא זה אינו , מתועד היטבקל לחשוב שרצח העם היהודי בידי הנאצים 
לא ברור אם . מגואלת בדם וטרגית במיוחד, אבל השואה ביוגוסלביה הייתה פרק נשכח. נחוץ

מבינים עד כמה  ,אבל כאשר רואים סרט תיעודי זה; ההתעלמות הייתה פוליטית או גיאוגרפית
 . אכזריות, שנאה, יום של גזענותבאלינו הוא מדבר . חשוב להבין ולזכור את הסיפור המיוחד הזה

סרט זה מתאר בצורה מבריקה ובאופן מאוד אישי ומרגש את התחומים השונים והתקופות של 
זה לא מראה רק  את העובדות . המלחמה בכל החלקים הגיאוגרפיים של מה שהיה אז יוגוסלביה

אפשר לראות בבירור מה אלא על ידי לקיחת סיפורים אישיים וסיורים עם כל אחד המשתתפים 
. כך שניתן לראות בבירור מה היה אז ומה היום, החומר הארכיוני מוכנס בצורה מבריקה. קרה

כול הכבוד , בסופו של דבר. לא פלשנית ומתאימה באופן מושלם לסיפור, המוזיקה מרגשת
חזיק שסיפורה שלה מ, סטלה פן, על שמצאה את הגברת הצעירה והמבריקה, ניצה גונן, לבמאית

 .את כול ההיסטוריה יחד

אין דרך טובה יותר . היות וזה הסיפור של משפחתי, אותי  אישית הסיפור הזה  מרגש במיוחד
למרים , תודה למירי דרמן. קדרון; לראות אותו מאשר במושב שבו התרכזו היוגוסלבים בישראל

ל החזון המבריק שלה ותודה מיוחדת לניצה גונן ע. קרנההאביעזר וליואל פישר על שארגנו את ה
 .ועל התמדתה מפני מכשולים רבים

  

(Elizabeth Fenjves   )אליזבט פאניווס 

  

It is easy to think that the genocide of Jews by the Nazis is already very well 

documented and that another documentary on the subject is unnecessary. But the Shoa 

in Yugoslavia has been a forgotten chapter and a particularly bloody and tragic one.  

Whether it has been overlooked because of politics or because of geography is 

unclear;  but seeing this documentary one realizes how important it is to understand 

and remember this particular story. It speaks to us today of racism, hatred, cruelty   

This movie brilliantly depicts in a very personal and moving way the different areas 

and eras of the war throughout the geographical sections of what was then 

Yugoslavia. It not only shows the facts but by taking personal stories and trips with 

each one of the participants one clearly can see what happened. The archival material 

is brilliantly cut in so that one can clearly see what was then and what is now.  The 

music is moving, unobtrusive and perfectly in synch with the story. Finally kudos to 

the director, Nitza Gonen,  for having found the brilliant young lady, Stella Penn,  

whose own story holds the entire history together.   

 For me personally this is a particularly moving story since it is my family's history. 

What better way to have seen it than the moshav where Yugoslavs came together in 

Israel; Kidron.  Thank you to Miri Derman, Miriam Aviezer and Joel Fisher for 

having arranged this viewing.  And a special thanks to Nitza Gonen for her brilliant 

vision and perseverance against many setbacks.  

Elizabeth Fenjves 
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 :תרומות

 
 $ 2111     טסה וראובן פוקס-
 שח 1111  כרמלה וברנקו וקאופר-
 שח   2111         ביבס ארמון וקטרינה -
 שח   511                דינה מרחב-

 SWF   2111                 שביקה פינצי-
 שח   0111           דוד אלקלעי-
 שח   1111       מירה פרוינדליך-
 $ 751  דני נובק-

 

 
 זיכרונם לברכה

 
 
 
 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 משפחת פורמןמשתתפים באבל 

 אלכס פורמןבמות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 משפחת ומושרמשתתפים באבל 

 זלטה ומושרבמות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

 ,הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעברחברי 
 משפחת שחרמשתתפים באבל 

 יואל שחרבמות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 


