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 ר "דבר היו
 

 ,חברות וחברים יקרים

שהגליון אותו אתם אני בטוחה , "MOST" -"  גשר"מסיבות טכניות חל עיכוב ביציאת הגליון של 
 .מחזיקים עתה בידיכם יפצה על העיכוב

עורכי העיתון  ,אנו חברי ועד ההתאחדות. וה שימי הקיץ עוברים עליכם בחופשות מהנותואני מק
 .יה למענכםיממשיכים בעש, בין חופשה לחופשה ,ואנשי הארכיון

חברי הוועד , אנו .את המשרד ברחוב המסגר סגרנו, אנו ממשיכים לצמצם ככל האפשר בעלויות

  hitahdut@gmail.com   :ואפשר להתקשר עמנו בדואר אלקטרוני לכתובת, עובדים מהבתים
 :טלפונית או

 050-1556553דוד גומבוש  
 050-1556553  מירי דרמן 

, הארכיון הגיעו למשרדאנשי . יועבר לארכיון שלנו, סטוריתיהחשוב ה, החומר שהיה במשרד
יועברו בעתיד למשמורת אל מרים , ספרים שיש להם מספר עותקים .למיין את החומר הרב

בשובר שנשאר  ואין לשלם נסגר סופיתחשבוננו בבנק הדואר . עד שימצא פתרון הולם, אביעזר
 :תן לשלם בשתי דרכיםילשנה ונ₪  350 -נשארו ללא שינוי  דמי חבר .בידיכם

כפר סבא  5055ד  .ת, "(לשעבר)התאחדות עולי יוגוסלביה : "לכתובתשתשלח בדואר  המחאה. 3
  5535003מיקוד 

 ל"דואיש להודיע ב   05055360: חשבון 'השרון מס-הבנים הוד ,551בנק לאומי סניף להפקדה . 3
 .טלפון 'ומס ל"הדואכתובת  ,כתובת ,שם: להתאחדות על ההפקדה ולהוסיף

 :אנא הוסיפו את מספר החשבון הבינלאומי, ברה בנקאיתבהע ל"מים מחומשלל. 1

    IBAN  IL890109430000004054280 

 
 אספה כללית

 335במכללה לטכנולוגיה והנדסה ברחוב בני אפרים  5.5-אספה כללית בתאריך הקיימנו כנדרש 
מופיע קול האספה טופרו. אפילו לא הגענו למנין. לצערנו הייתה נוכחות מינימלית ביותר. א"בת

 .בהמשך החוברת
 

 : טיול במדינות יוגוסלביה לשעבר
כתבה על  ,טניה בן חיים. הטיול הראשון היה בצפון סרביה וצפון מזרח קרואטיה! יצאנו לדרך

, מההתאחדותחברים  5ק רלמרות ש .הטיול תוכלו לקרוא בגליון זה ולראות מספר תמונות
גם הקהילות . מעניינות ומגוונות ,שותהיה זה טיול מלא חוויות מאוד מרג, הצטרפו למסע

בימים אלו טניה בן . ארחו אותנו בחום רב והקדישו לנו מזמנם, היהודיות במקומות בהן ביקרנו
 !פרטים יגיעו בקרוב . חיים מתכננת עבורנו את הטיול הבא לבלגרד וסרייבו ומקומות שביניהם

 
 :הסרט על שואת יהודי יוגוסלביה

 : את הסרט אנחנו צריכים כדי לסיים! הסרט מתקדם

 .להשלים שעות צילום ביד ושם לסיום הסרט .3

 .סרטאת ההקריינות המלווה לתאם את  .3

 1027 אוגוסט   -יוני                               4 - 3מספר                                                                  65שנה  

mailto:hitahdut@gmail.com


2 

 

 להוסיף את הקטעים הארכיונים אשר זכויותיהם יאושרו לנו  .1
 את תהליך ההשמדה תארתלסיים את האנימציה על מפת יוגוסלביה המ .5

 .יקה מתאימה לסרטזמוהוסיף ל .5
  

וממשפחת  Miguel Pinkas - לענפיה וכן מ  Fenjvesממשפחת ,ל"מחו לאחרונה קיבלנו תרומות
, "ועדת התביעות"לצערי מלבד  .קט-תרומות אשר יוכלו לקדם אותנו לקראת נקודת הראף, ברכה

רוב הכסף הגיע מכם  .לנו כספית כדי לסיים את הסרט לעזור, שום גוף ציבורי לא נאות עד עתה
כל תרומה מוערכת ומקרבת אותנו למטרה  ,יכולתותרמתם כל אחד כפי  ,חברים יקרים

 !! תודה לכל תורם .וודע ברביםיבכדי ששואת יהודי יוגוסלביה ת ,סיום הסרט, המשותפת
אנו מודים לה . אפרת לאופר נאלצה לסיים את עבודתה, מנהלת החשבונות שלנו, מסיבות אישיות

רואה החשבון של ההתאחדות הינו , מתחילת השנה האזרחית. יה למעננויעל שיתוף הפעולה והעש
 .אביב-שמשרדם נמצא בתל"  'שחר ושות"

ניפגש ביער  30:10החל משעה   5.30.35 -ברצוני להזכירכם שגם השנה ביום הראשון של סוכות ה
, םמקושמירה על ה, חברים אשר מוכנים להושיט עזרה בסימון השטח .פיקניק המסורתיבן שמן ל

או מירי   050-1556553: מתבקשים לתאם עם דוד גומבוש ,ארגון ההגרלה וכו, הצבת שילוט
 050-1556553: דרמן

כשהן ( יםשתוכלנה לשמח את הזוכ) ,נא להביא הגרלות ראויות. נקיים במקום הגרלה ,כמידי שנה
 .הסכום ישמש כתרומה לסרט. ₪ 35מחיר כרטיס הגרלה . עטופות כמתנה

אודות מלחין סרבי " עם הנץ החמה"הקרנת הסרט תתקיים , יום חמישי 35.5.35 - בתאריך ה
מישה ברנקוב שמוזמן למוזיאון היהודי בבלגרד ושם מתברר לו שהוא נולד למשפחה יהודית 

יצירה מוזיקלית בלתי הוא מוצא וביניהם  הוא מקבל ארגז ובו מסמכי המשפחה. בשואה שנספתה
בבית ההקרנה תתקיים . הוא יוזם קונצרט בו מנוגנת היצירה. יולוגיי אביו הב"גמורה שנכתבה ע

התחלת ההקרנה  35:00מפגש חברים וכיבוד קל בשעה  . בירושלים 16קהילות עולים רחוב יפו 
 . ₪ 30שלמו ' 3035לשנת  חברמיסי  מוחברי ההתאחדות ששיל. ₪ 30כניסה המחיר . 35:10 בשעה

בו ניתן לקבל תשובות לשאלותיכם על עברכם " בית"ותהיה , כדי שההתאחדות תמשיך להתקיים
כרון ישדואג לקיום טקסי הז" בית", אפשרות למפגשים ,זקוקים בתחומים שונים ומידע לו אתם

כל  ,עיתון בו תכנים הקשורים לכל הנוגע לקהילה שלנו, בשואה המשפחות שנכחדוכרון יומשמר ז
ככל שנהיה קבוצה גדולה יותר של . בהתאחדות םיזה יהיה קיים אם מספר רב יהיה רשום כחבר

בני דורות המשך להצטרף מכרים ו, חברים כל אחד מכם מתבקש לשכנע. חברים כוחנו יגבר
  !להתאחדות יםכחבר

הנני מברכת אתכם בשם כל חברי ועד ההתאחדות בברכת  30.5 –לקראת השנה החדשה שתחול ב 
 ". שנה טובה ומאושרת"

 !יבוק שולחת לכל אחד מכם ח
 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

  eckstein@netvision.net.il:    ל"כתובת דוא   0656355, רחובות', א 51גורדון , אלכס אקשטיין
 

הקשר בפייסבוק הינו , שם מופיעות כל הפעילויות שלנו. בפייסבוק של ההתאחדות עקבו, אנא
 . ניתן למצוא בו כתבות מעניינות וידיעות חשובות, יומיומי וזמין
 HITAHDUT OLEI (X) JUGOSLAVIJA:  לאתר שלנו כדאי להיכנס
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 פרוטוקול
 (ר"ע)האסיפה הכללית של התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר 

 35:00והחלה בשעה  57573035- -ה רביעיאביב ביום -תל 335בני אפרים , במכללת אפקהשנערכה 
 .בתקנון לאחר המתנה של שעה לקוורום כפי שנקבע

 דוד גומבוש ואלכס אקשטיין , מירי דרמן, יואל פישר –מהוועד  חבריםה נכחו
 .עזורי בטי ומשה טלמור, דונייה שפרייץ, וישניה קרן, שמואל מסוט :חברי ההתאחדות שנכחו

 
 על סדר היום

 .בחירת הגופים הפעילים באסיפה הכללית. 3
 .נשיאות האסיפה הכללית

 .מזכיר ורשם הפרוטוקול של האסיפה הכללית
 .קולות באסיפהבחירת סופרי 

 .3036ח כספי "דו.  3
 .3036ח מילולי "דו.  1
 .ח ועדת ביקורת"דו.  5
 .דיווח ועדות ההתאחדות על פעילותם.  5
 .שונות. 6
 

 בחירת הגופים – 2נושא 
  .מנהל האסיפה -משה טלמור : לצורך האסיפה לאחר הצבעה ללא מתנגדים

  .מזכיר ורשם דוד גומבוש .מירי דרמן ויואל פישר, משה טלמור: נשיאות
 .סופרי קולות משה טלמור ושמואל מסוט

 
  ח כספי"דו - 1נושא 

, שולמית סנקר: יואל פישר הציג לנוכחים את הדוחות הכספיים שערכה רואת החשבון החדשה
היו הוצאות מרובות ,  65553תל אביב , 1רחוב מיקוניס  רואי חשבון –' שחר ושות ח"רוממשרד 

 .סרט ההנצחה לשואת יהדות יוגוסלביה. שעיקרן מהסרט
למרות שנוספו , ראינו שההכנסות מדמי החבר פחתו . תקינה, התנהלות בחשבונות השוטפים

לחברי דורות  371אך הללו שילמו סכום מופחת בגלל הנחיתו של רפי חוטר לתשלום , חברים
 .ההמשך
 לא מתנגדים וללא נמנעיםלאשר את הדוחות ל: הוחלט

 
   .ר"דווח היו –ח מילולי "דו - 3נושא 

ברצוני לציין ולהודות לחברי הועד אשר עזרו תמכו ואפשרו לי ולכל חברי ההתאחדות לפעול 
הקדישו שעות , חברי הועד עשו את פעילותם בהתנדבות.  כראוי ולעמוד במשימות שהצבנו בפנינו

רוצה לציין את כל מי , כמו כן !תודה אישית לכל אחד מכם... ואף תרמו מכספם רבות של עשיה
כדי לחסוך ב! ששיתף פעולה איתנו ותורם בכך את האפשרות לקיום כל הפעילויות והעשיה שלנו 

פרויקטים גדולים שהם  בפנינו מספר אנו עובדים מהבית וסגרנו את חשבון בנק הדואר, בעלויות
 :בתהליך עשייה 

  (עליו ירחיב את הדיבור יואל ) הכנת הסרט אודות שואת יהודי יוגוסלביה 
עצרת , מבשלת בירה בנתניה, סיור בעכו, הפיקניק השנתי בסוכות: טקסים וכנסים: פעילויות

הטקס  – טקס יום השואה– ביקור אצל ניצול השואה והאומן אבי אלבחרי ,ליהודי מקדוניה
ישנו  –א "בת בטבת' טקס י. השנה היה טוב יותר בגלל נוחות ההצללה והפחתת עומס הדוברים

לקו 'זהחייל יעקב  טקס -זכרון יעקב. בית ספר אחד המעלה את זכר שואת יהדות יוגוסלביה
 .  ל שנפל בעזה"מרוויצה ז

 .ניתן דיווח על פעילויות מתוכננות עתידיות
יצרנו קשר עם , פרוייקט עיירות וקהילות מבית התפוצות –עולים כנסת ומועצת ה: קשרים עם
  . הרצאות+ ימי זכויות ניצולים + אירגון עמך 

 
 מירי דווחה כי דור ההמשך מקים אתר לקהילות יוגוסלביה. א
 .פרטים בעיתון. הנסיעה לסרביה וקרואטיה. ב

ארגון יהודי עולמי להחזרת  - ר"אנו מתחילים לשתף פעולה עם ארגון איל–ר "אירגון איל. ג
האנשים חסרי , ורכוש יהודי ללא יורשים, במסגרת המאמצים להחזרת רכוש יהודי קהילתי רכוש

 .אימון בהצהרות האירגון והביעו את חששם



4 

 

אלכס ממשיך ליצור קשר עם יוגוסלביים החיים בארץ ומביא לידיעתם דבר  קיומנו וכן שואב . ד
ות את אוכלוסיית היוגוסלבים בישראל ושומע סיפורים מעניינים מהם מידע הנחוץ לנו בכדי למפ
 .על עלייתם ארצה והחיים בארץ

מאחר ומרכז הארגונים אינו יכול יותר לממן עבורנו את ההסעים לטקס יום השואה בשורש . ה
וגם הפדרציה הספרדית לא יכלה השנה להשתתף בהוצאות השכרת אוטובוס וכן דמי הדאר 

א "פלו  דבר שהגדיל את ההוצאות  אנחנו מצטמצמים וסגרנו את המשרד בתלמשלוח בארץ הוכ
 .  והעברנו את הפעילות לבתי חברי הוועד

  .הדוח המילולי אושר ללא מתנגדים
 

 דוח וועדת הביקורת - 4נושא 
  :חברי וועדת הביקורת שלא נכחו באסיפה שיגרו במייל עם התנצלותם את המכתב הבא

 !חברים נכבדים ויקרים"
המקדישים ימים כלילות להצלחתה של  הננו מודים לכל החברים הפעילים, בשם ועדת הביקורת

שעזרו לרבים מהיוגוסלבים להיקלט , ולזכרם של כל פעיליה בעבר לטובת כלל החברים, העמותה
  .חברית ואוהדת, וזאת תמיד ברוח ציונית בארצנו

שכל המעשים הטובים  הנני חש בכל אבריי ,הרב לאון יוסף פינצי, כנצר לרב הראשי של סראייבו
 עלינו מרוחם במעשינו ומשרים' שם למעלה'של חברי העמותה נרשמים 
תקין ומתנהל  התרשמנו שהכול, גיורא דמאיו ויוסי טאובר, מתוך הדוחות הכספיים שהגיעו לידינו

 .כמידת האפשר, בחסכון רב

 .תה נאלצה לעמוד בהן ביחס לעברגם קיבלנו הסבר משכנע לגבי כמה עלויות חריגות שהעמו

 ,בברכת חברים .באיחולי בריאות טובה לכול החברים הפעילים ולבאי האסיפה הכללית
  "יוסי טאובר ובשם גיורא דמאיו

ביקורת שלחו אישור חתום שהם ממליצים לאשר את הדוחות הכספיים ואת הוועדת כמו כן חברי 
 .הדוח המילולי

 
 :פעילויות - 5נושא 

והסביר את חשיבות גביית , יואל דיווח על הסרט –סרט הנצחת שואת יהדות יוגוסלביה . א
שיש עוד ניצולים חיים אותנטיים מדור ראשון וחלק ייתנו עדות , כעת ברגעים האחרונים, העדויות

הסרט מקיף את כל חלקי יוגוסלביה לשעבר והסביר גם על שיתופי פעולה שנעשו . מדור שני
, היות והתרומות שהתקבלו אינן ממש מספיקות להשלמת הסרט, סוך בהוצאותונעשים בכדי לח

 .אך המאמץ יושקע בגביית העדויות שבהן לא ניתן יהיה להשיב את שאיחרנו
. הועלה עניין התרומות והחברים נתבקשו לפעול לקבלת תרומות נוספות להשלמת הסרט. ב

 א נחוץ והוחלט להסמיך את מנהליברור עד כמה הו. לצורך תרומות 56הועלה עניין טופס 
  .החשבונות לטפל בנושא

 
 .שונות 6נושא 

חבר וועד יוכל להבחר אם היה חבר ההתאחדות לפחות שנתיים " –דוד ביקש לתקן בתקנון 
 .י חברי ההתאחדות הנוכחים באספה"ר ההתאחדות ייבחר מתוך חברי הוועד וע"יורצופות 
 ."הכללית

 .הוועד הוסמך לקבוע את הנוסח הסופי. הוחלט לאשר את התיקון
 .ההחלטות אושרו על דעת כל הנוכחים

 
 
 
 
 
 

 טובה חברינו                          שנה   לכל 
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 ציון-הקטע הפותח מתוך ספרה של דינה קטן בן
 .מהלך חיים, על בית ומלים

 

של , בסיפורם של הורינו ,כבר ברחם אנו לכודים בסיפור אחר; סיפורנו לא נכתב על דף חלק 

. איננו חופשיים, בשרשרת הדורות מקומנו מסומן. גם אם נולדנו זמן רב לאחר מותם, הורי הורינו

 .עלינו להשלים משימה
 .35' עמ, מכתבי אהבה בירושה, לידיה פלם 

 
 זיכרון ילדות

 אבן לעבר שער-שממנה יורדות מדרגות, רחבת הכניסה לבית
רוח עזה . יושבת על אחת המדרגות ,אני כבת ארבע. הכניסה

שבאין במה להיאחז לא , משתרר עלי אימיםופחד , נושבת
כוח סוחף שאין  , אצליח לדבוק במקום הישיבה שלי והרוח

מכאן  ניעוד מעט קט תעקור אותי ממקומי ותישא, ובעד רולעצ
 תמונה זו וההרגשה שנסכה בלבי .מיםעלואל מרחקים 

היעקרות ונדידה ממקום  מתקשרת בנפשי לסמל של גורל
ספר שיריי הראשון  ;כפי שחוויתי אותו בהמשך חיי, למקום

, איני זוכרת איך הסתיים האירוע. יריעה ברוחנקרא בשם 
שחרת עצמו בזיכרוני הן מכוח תחושת האימה כחוויה ראשונית 

אפשר . הן במשמעות הסמלית שנפשי ייחסה לו, עוצמתית
, או דודתי, יצאה אלי אמיושלקול הזעקה , שפרצתי בבכי מר

מן הסתם ניזונה ש, וכי זרועות חובקות הרגיעו את סערת הנפש
שאינם בשליטת הגוף , מאותו ניחוש שבלב בדבר כוחות אדירים

. אשר אורבים ומתנכלים לשלום הילדה שהייתי, או הרצון
, הקשור בהיעקרות, מה קמאי-ושמא באותו פחד נרמז לי דבר

מחוזות קיום לא לך גם בהינשאות בפרידה א, אך גם במעוף
אך , כמציל נפש  –מן הסתם במדרגה  –בצורך להיאחז , נודעים

שהרוח העזה נרגעה ועמה , כמובן, וייתכן. גם באפשרות להרפות ולהינשא על כנפי גורל עלום
את זכר , פורענות  ידועת  נבט הפרח שנשתל בקרקעבדומה ל, בהותירה, שככה גם עוצמת החרדה

 . הנטועה מאז בעומק הנפש, אסון האורבהווית ה
 

ושמם אינו , שכבר אין מי שישא את זיכרונם, ואבות אבותיהם, ואבותיהם, מי היו אבות אבותי

, עץ החיים שולח סינפסות אל העבר הרחוק. כמו נכתב על מים ורוח, רשום עוד בשום מקום

 .להםשאני הנשאית ש, מכל האבות  והאמהות, מבלי דעת, ומתפצל ויונק
 99' עמ, נומה עמק: ההתחלה, רות נצר

 
מאיזה מעמד ברצף סיפור החיים שאנו מספרים לעצמנו , מאיזו נקודה בזמן ? מאין מתחילים

מאיזו תמונה מאלו הנצורות ברוחנו כעדות ויזואלית , במלים ולעתים בלעדיהן, בעמקי הנפש
ואולי גם , לבטא, לתאר, נכסף לגעת ביוגרפיה אוטושבו כותב ה, במהלך חיינו לאותו משהו ייחודי 
 ? להבין באופן כלשהו

חדוות , בין שמחת החיים : איך לכתוב באופן הקושר בין שני קטבים שבחוויה הקיומית האישית
כאשר , הוקרת העובדה שזכיתי להיוולד בעידן הקמת המדינה , הנאות של יומיום , בוקר חדש

וזכיתי , הקץ לנדודי העם היהודי כנרדף וחסר בית בעולם –דימינו שמתגשם חלום עתיק יומין 
לרבות מרחב  , ולרכוש חברים להקים בית ומשפחה , להיות אחת מדור בארץ, השואה לשרוד את  

, קצר שמקצתו באה לידי ביטוי בשיר , לבין הקוטב האחר  –במעגל חיי  צנוע של יצירה אישית 
 :שכתבתי לא מזמן

 
  ֵאֶלם ַהֶשֶבר  ֶאת ֵאיְך ְלדֹוֵבב 

ל ִריג, ַבְמֻקלָּ  ַבְמנֶֻדה , ֶבחָּ
 , ֶשרֹוֵקן ֶאת ִנְשַמת ַהּגּוף ִמִשְמַחת ַהִקּיּום

ּה ִמְקַשת ה אֹותָּ שָּ  ֶשעָּ
 ַצַער ָאֹפר

יָּה   .ּתֹוֶעה ִבְמבֹוְך ַהֲהוָּ
 

פי מקומות נשלט בתעתוע חילו, כשהכול מרצד –תיאור נופים ואנשים , איך להעלות תמונות חיים
איך לגעת באימת רדידות השורשים של ? שחרצו את גורל שמיכת הטלאים של ילדותי, וזמנים

בטרם , ילדות הנדודים שלי ולגבור על הקושי בתיאור מקומות שילדותי שהתה בהם זמן מה
וחשוב . לשונית ונפשית, משפחתית, גאוגרפית  –שוב ושוב ולבלי שוב , אחר נעקרה אל מחוז 
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לשזור את האישי ביותר , איך לספר את הסיפור האישי כחלק מן הסיפור הישראלי, וליא, מכול
 ? של רקמת חיינו בארץ במארג הגדול 

ולתאר כמה דברים שהייתי רוצה , נכתבים מתוך צורך לפגוש את חיי הדברים שהעליתי כאן 
 . להיפרד מהם סופית, אולי, או. לשמר בזיכרון

, שמשהו בנפשי בחר בה כמסמלת כעין דפוס חיים, תמונה מילדותי עולה לנגד עיניי שוב ושוב 
בימי מלחמת העולם , התמונה לקוחה מחוויה בילדותי. של גורל אישי המשקף את חותמו 

הגעתי , 3551איטליה בספטמבר  לאחר מפלת –בימים ההם . השנייה
ברחו מפני שבו רוכזו פליטים מיוגוסלביה ש)אמא מן האי ראב  עם 

ה וקֹוְרדּון ( הנאצים והיו נתונים לחסות האיטלקים אל אזורי ליקָּ
, דהיינו  –שבחלקה המשוחרר של יוגוסלביה הכבושה  , הקרואטיים

לשם הועברנו    –חלק הנתון לשליטת הפרטיזנים היוגוסלבים 
בני משפחתי צורפו שם לבית ספר ליתומי הפרטיזנים בכפר  . בעזרתם

ץקרואטי ושמו ר ואני  אמא עבדה במטבח . אז כבת שש הייתי . ּוֶיבָּ
כיתות לילדים בני  בהעדר  , להשגחתהנתונה , הסתובבתי חופשית

, במנוסתנו מהגרמנים בעת אחת ממתקפותיהם באזורים אלה. גילי
בריצה  עברתי , בעודנו מתאכסנות ללינת לילה באחד מבתי האיכרים

ראשי פגע , שאה בידיהמתחת לקערת המים הרותחים שבעלת הבית נ
הכוויה הייתה קשה . בתחתיתה והמים הרותחים נשפכו על החזה שלי

מדי יום החליפה  . וקדחתי מחום, אמצעים לטפל בפצע לא היו  , מאוד
ואני זוכרת איך פעם , שהייתה דבוקה לעור הדואב, לי אמא תחבושת

ככה זה  :באומרה, נחישות נואשת בכעין  משכה אותה בבת אחת 
בעוזבנו את , מסענו אמא שבהמשך לימים סיפרה ! פחות אב יכ

היא העלתה , להוסיף לנדוד בדרכיםהמקום שבו עשינו את הלילה 
, אותי אחרונה על העגלה היחידה שנסעה משם עם התשושים והחולים

היא סיפרה שפחדה פן בטלטולי . האחרים עשו דרכם ברגלכאשר 
ואיזו הקלה חשה כשמצאה אותי במקום , שים לב לכךובחושך איש לא י אשמט מן העגלה  הדרך 

לא היה קשר בין שני חלקי  כי כבר אירע פעם שנפרדנו בעת מנוסה כזאת וימים רבים , האיסוף
שעה , היא לא זכרה את המקרה, אותה בעניין אותה עגלה כששאלתי , מוזר שלימים. הקבוצה

כמין , י במטען משמעותה הסמליתנחרתה ב המילוט-רכב-על-אחרונה-מועמסתשל  שתמונה זו 
ברגעים  . מכל מקום כפי שתמונה זו התפרשה ברוחי, סובבים סביבו שחיי  דימוי לציר סמוי 

, חוזרת ועולה ברוחי" אחרונה בקצה העגלה הנוסעת" שונים בחיי הבוגרים הייתה תמונה זו של 
שרדות במקום היחיד להיאחז בסיכוי ההי, כורח לנוס על נפשי נטענת בסמליות העגומה של 

בודדה , אלמונית, כולו מנוסה חרופה מצילת חיים-שכל, הרה סכנה, מקום דל, שבגדר האפשר
, אינה חלק ממסע חייה הבלתי נמנע, שדרך המלך אינה חלק מן המציאות הקיומית שלה, ונידחת

  . בייחודו הגורלי
בארץ , ואשר מתנהלים כאן, בארץ הזרה, חיים שהחלו שם, את חיי עד היכן הביאה העגלה ההיא 

כישראלית שגדלה בארץ ושימים רבים דחתה  איך לקשר בינה לבין חיי  ? ההולכת ומשנה את פניה
בעודי נתונה בחיי הבוגרים , ככל האפשר את הנבירה בזיכרונות ילדות שחוותי בנסיבות המלחמה

צורך ששאב   –? "עכשיו, כאן"לבין " אז, שם"המשעבד לייצר ברוחי גשר הקושר בחיי בין ה לצורך
במקרה שלי   –בתחושה עמוקה  , דחייה והדחקה . כוחות הנפש ומשאבי הרוח, את מירב המאמץ

, לשתי שפות אם  –גם אם מוכחשת במשך זמן רב   –זמנית -של שייכות בו –מכריעה במשקלה 
זו בזו כמעט לבלי  השתרגו  שתי כברות קיום שבעולמי , נופים ומנטליות, וף ונפששתי מציאויות ג

 ?הפרד
לאחר הפסקה רבת , לכתוב שירים באחד השירים הראשונים שכתבתי כאשר בבגרותי חזרתי 

 :נכתב –מטר חסד פלאי  כמין  כשלפתע שירים ניתכו עליי –שנים 
 

ַקי  ,ִלְכנֹוס ַעְצִמי ִמְקצֹות ֲחלָּ
ה ְכמוֹ  ֵעץ ִמְתַכֵנס ִבְצִמיחָּ  ֶשהָּ

ה  ,ְלַמהּות ְירּוקָּ
נּות נּוף ְבסֹוד ַסְבלָּ ר, צָּ  ,ִכְמַיֵחל ְלטֹוב ִנְסּתָּ

ַעיו  :ֶנֱאַסף ֶאל ַעְצמֹו ִמְקצֹות ַמּגָּ
ה מָּ ֲאדָּ  ,ֵמֲאִחיַזת הָּ

ִאים ַמִים ִנשָּ ק ֶשל שָּ רֹון ַהדָּ  ,ִמן ַהִחּוָּ
ֲאִויר ֶשִלְיִמינֹו ְוִלְשֹמא  ,לוֹ ִמן הָּ

יו ְביִָּמים ְנִדיִבים ֶשל ָאִביב  ,ִמִקְרֵעי ַהְּתֵכֶלת ֵבין ֹפארֹותָּ
ה  ַהּתֹוַבַעת ִמֶמנּו, אֹו ִמן ַהַטְלֵטלָּ

ל אֹונוֹ  ה, ֶאת כָּ רָּ  .ִבְשַעת ְסעָּ
6.33.3555 

 3דינה  בת  
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כשאני  , כעבור שלושים שנה ויותר מאז נכתב השיר, היום

נראה שאני  ,את סיפור חיי מבקשת להעלות על הכתב 
משתרעים בזיכרוני  חיי . נמצאת במקום דומה במקצת

מסוג הדברים הנכתבים , מגובבים בכתבים שונים , מפורקים
  . ברישומי יומן אישי  –בשעת צורך או דחק  –

? את הסיפור האישי, בפשטות, מדוע בעצם קשה כל כך לספר
אולי מפני שברגעים שונים בחיינו אנחנו מספרים לעצמנו  –

אלה המרכיבים , הבנויים מאותם חלקים, סיפורים שונים
, משל היינו מרכיבים חלקים של תצרף . את חידת קיומנו

, באיזו מהן לבחור . שבכל פעם מתלכדים לתמונת נוף שונה
הפזורים בין חדרי הזיכרונות אל  איך לכנוס את החלקיקים  

 ?ולהעניק למסופר את לבוש המלים הנכונות משכן הסיפור 
 
 
 

 רקובסקי'ורון צד
 ...חובה עלינו לספר

 
, צריך לכתוב את הסיפור לפני שיבואו חולות הזמן ויכסו את הכול

ובנשוב הרוח יתפזר החול ויעלם בערפל הדמדומים ועם זריחת השמם 
  .לא היה כלום לפניו כאילו ,יפציע יום חדש

  ..ורק למילים יש נצח, בני אדם באים והולכים
אלה המילים שהוא אמר , משאיר אחריו לאחר שהוא הולך לעולמו זה לא  הרכושמה שכל אדם 

זיכרונות , אבל אוסף המילים מתאר זיכרונות, מילים בודדות שלא אומרות כלום,  ושנאמרו לו
  .ומילים מייצרים סיפורים

" שם"וכשאומרים , "שם"מאחר ועוד מעט לא יישארו אנשים שיוכלו לספר את הסיפור שקרה 
הזה מה היה ומה קרה " שם"הצעירים בינינו אולי לא יודעים בכלל למה הכוונה ומה זה ה

 .לא יישכח" שם"שה, ולכן לקחתי על עצמי לספר, "שם"אני כילד הייתי  –" שם"
למשפחה יהודית , בקרואטיה (Osjek)בעיר אוסייק  2440נולדתי ב רקובסקי 'דורון צ, אני

רקובסקי וגם מצד אמי אלה ששם נעוריה 'אהרון צ7צד אבי ארנולדיהודים גם מהורי היו . בורגנית
לדור , משתייך לדור שהחוליה שלו בשרשרת נותקה( אני), דורון סבא היום אני כבר, היה פוקס

שאיבד את הסבתות , (נשרף ונעלם, ענף שלם של המשפחה נרצח)שלא הכיר את כל המשפחה 
והסבא לא רץ , ור לפני שהשכיבה אותו לישוןשהסבתא מעולם לא סיפרה לו סיפ, והסבים שלו

או סתם  ניסו לתפוס  פרפר או ציפור וצחקנו כשהציפור עפה , אתו בשדות וביחד בעטו בכדור
  .ונעלמה

אנחנו שייכים לדור שחולם על המשפחה שנעלמה בתוך האפר שעלה לשמיים והתפזר ביקום 
אנחנו הדור ששרד את מכונת . ונכדיושייכים לדור שדואג לבניו , ששרדנו, אנחנו, האינסופי
אנחנו גם הדור שזכה לראות ולהשתתף בהתגשמות החזון והחלום , כנגד כל הסיכויים, ההשמדה

 .ישנה -של בניין המולדת החדשה
זוהי תקופה של שבוע ימים שתחילתה ביום . אני כותב את הדברים האלה לקראת יום השואה

שנרצחו , המיליונים ששתלזכר היא מתחילה בצפירה . ל"השואה וסיומה ביום הזיכרון לחללי צה
לזכר הנופלים במערכות ישראל  ונגמרת בצפירה  (תזכורת למה אנחנו צריכים מדינה)צים אי הנ"ע
  ( למען המדינה)

 .שתיקה כי לא מסוגלים להבין איך קרו כל זוועות השואה, השבוע הזה מתחיל בצפירה ושתיקה
 .שחייבים לשלם  עבור קיום המדינההחירות זה מחיר , כי אנחנו מבינים שאין ברירה שתיקה

עתיד  ןאנחנו מהווים חוליה בשרשרת  ארוכה בין עבר שקשה להבין לבי: בין לביןשאנחנו בתקופה 
 .שאינו ברור ומובטח

 .הים והשמיים מתחברים במקום שבו, רחוק באופק, הזמן עובר כמו גלים הנוצרים בים
ועד , ופתאום עוברים מעלינו ובחבטה עזה מטביעים אותנו, נעשים גדולים יותר, גלים מתקרביםה

  . שאנחנו מתאוששים הם כבר נעלמו במרחקים האין סופיים של היקום
הקימה גלים שאיימו להטביע , של המאה העשרים התחוללה סערה גדולה ועזה 50-בשנות ה

  .לא להשאיר ממנו זכר, ולהשמיד את העם היהודי לרסק, ובמיוחד, ולהרוס את העולם כולו
רק קצף הגלים שעוד קצת געשו ורחשו . מהסערה והגלים ששטפו והטביעו אותנו לא נשאר כלום

ואז גם הקצף , הקצף שיצרו הגלים הסתיר את השמש והאופק. הזכירו את הסערה שהתחוללה
 להכו, כאילו כלום לא קרה, שקט שאחרי הסערה. נעלם והשתרר שקט שלאטו השתלט על המרחב



8 

 

  3בגיל  באי ראב

 ארנולד ואלה/ם אהרוןההורי
 אני ואחותי דוניה

  .ולחש המילים מגיע עם הרוח שעוטפת אותנו כדי להמתיק את הבדידות הכואבת, נעלם
חבטות הגלים , הגועשים םבלע את רעש האירועי, השקט שהשתרר לאחר שהגלים התרחקו ונעלמו

, מציאותילא , יהכול נראה ווירטואל. השאירו סימנים בלתי נראים עמוק בתוך הגרעין של הנפש
מדי פעם מרגישה את , רגועה תאבל המציאות שנראי, בעולם דמיוני, כאילו שהכול התרחש בחלום

 .פרפורי החלום
כשאומרים . "שם"עוד מעט לא יישארו אנשים שיוכלו לספר את הסיפור שקרה , מטבעו של עולם

מה היה ומה קרה , הזה" שם"הצעירים בינינו אולי לא יודעים בכלל למה הכוונה ומה זה  ה" שם"
ולכן מוטלת עלינו המשימה לדאוג שיום הזיכרון לשואה ". שם"הייתי , הילד, ואני –" שם"

ויעביר , אלא יום שבו כל אחד מאתנו יחזור הביתה טעון בסיפורים, ולגבורה לא יהיה עוד יום רגיל
רק אז נוכל לומר בלב שלם את מה שביקש מאתנו דור הניצולים כי , אותם למשפחה ולחברים

, בעוד כמה דורות תשמע הצפירה ואנחנו לא נדע מה בדיוק קרה, אחרת. "לא שכחנו ולא נשכח"
 .למה אנחנו עומדים  דום בראש מורכן ושותקים

נפרדנו מהמשפחה והיינו ילדים , תרנו ביערותהסת, קור ורעב, ילדות במחנות, עברנו תקופה קשה
לא זכינו להכיר את  .בלי משחקים וסיפורים של סבא וסבתא, בודדים שגדלו בלי משפחה

לא אפילו  זולעתים , ממעמקי הזיכרון ותבודד ותתמונ עולות כמהלפעמים  .המשפחה שנעלמה
  .לילות לא שקטיםזיכרונות מעורפלים וחלומות לא ברורים שחוזרים ב אלה הם, תמונה

זיכרונות שפתאום בבגרותנו מציפים , עם הזיכרונות להישאר, לשרודבדרך לא ברורה הצלחנו 
האם הזיכרונות שמתפרצים ומוצפים לנגד עיני  באים . אותנו מבלי לדעת למה ומאיפה הם באים

אנחנו . או מהאירועים עצמם שעברנו במציאות  כילדים נומהורי נומסיפורים ששמע, מחלומות
 .טם באפלת המרחב והזמןימוגים לאנלספר על הזיכרונות ה ,עדיין כאן

מאשר לידי ליפול לידי האיטלקים היה עדיף , כמו יהודים רבים אחרים נמלטו הורי לחוף הדלמטי
עם .  ((Rab  ואחר כך באי ראב(  Kraljevica) וויצה 'ושם היינו יחד עם כולם בקרל. הגרמנים

הורי ואני  .ופתחו את שעריו ראב לאיטליה האיטלקים נכנעו נטשו את מחנהפלישת בעלות הברית 
הם השאירו אותי . הורי החליטו שהם מצטרפים לפרטיזנים. יצאנו ממנו

 המשפחה .באחד הכפרים שברכסי ההריםאצל משפחה נוצרית  ילבד
הורי . והייתי איתם עד סוף המלחמה אלי כאל ילד שלהם ההתייחס

צים היו חייבים אם ולקחו חלק פעיל במלחמה נגד הנהצטרפו לפרטיזניש
שלא  ודאילבטח לא הייתי יהודי ו ,אם הורי היו נהרגים .להשאיר אותי לבד

להתאחד  נווהצלח ושרד הורי, הגורלנסתרות הן דרכי בל א .הייתי חי בארץ
שלחמו לצד ואלה הורי , קשה לי לצאת בהצהרה שניצחתי. מחדש

  .ולים להגיד שניצחוצים יכאהפרטיזנים נגד הנ
( אצל הנכדים)אני מספר את הסיפור שלי לנכדים וגם הייתי בכמה בתי ספר 

 ים נכדביחד ע .וסיפרתי להם על הזיכרונות שלי מאותם ימים ,הביום השוא
 קשר רב דורימצגת במסגרת פרויקט שנקרא  נועשי( 35בן  יום כ)שחר הגדול 

  .והמצגת זכתה במקום ראשון
את  בגילי הגעתי למסקנה שחייבים לספר ,כיום. שמרתי הכול בתוכי, שתקתי ולא דיברתי בעבר

אני מנסה בכל מקום . ועוד מעט לא יהיה מי שיספר כי הדור שלנו הולך ומתמעט ,הסיפורים שלנו
 .כתוב גם ספר למשפחהאולי פעם א. לספר את הסיפורים שלי לדור הצעיר ובכל הזדמנות אפשרי

הרי הייתי  ,אני לא יודע אם ניצחתי או את מי ניצחתי .אנחנו כאן ניצחנו –אנשים נוהגים להגיד 
אף פעם לא הבנתי איך נשארנו הורי  –והילד הזה הצליח לשרוד בדרך שלא ברורה ומובנת  ,ילד

מכונת  .אפילו כדור רובהמהתקופה הזו שבה חיי אדם לא היו שווים , מהתופתואני בחיים ויצאנו 
להספיק להרוג כמה שיותר במטרה לא להשאיר אפילו  הזמן כדינגד השמדה ענקית פעלה במרוץ 

  .יהודי אחד בחיים
את הזמן תי אז אולי ניצח תיצחיואם נ ,אז נכון הצלחנו לשרוד

ברצוני לציין . לא היה להם מספיק זמן להרוג את כולם –
פה לפרטיזנים לאחר הצטר ,כולה ,שהמשפחה מצד אבי

  .ציםאמהמחנה ונלחמה נגד הנ םשחרור
 זיכרונותה .בתקופה הזאת ויותר ם השנים אני מהרהר יותרע

 ומה שנשאר זה –הייתי רק ילד  –חוזרים לא תמיד ברורים 
 . רגשות וזיכרונות מעורפלים

עוד תשוב , שלא זכיתי לחוותהילדות , הילדות שנלקחה ממני
אזכה לחוות אותה דרך עיני הילדים שלי ובעיקר דרך , אלי

אולי הניצחון שלי הוא בזה שהצלחתי לעלות לארץ . הנכדים
להקים משפחה והיום יש לי ילדים ונכדים שממשיכים את 
השרשרת שחלק ממנה נשבר ונעלם בסערת המאורעות 

השמדת  במלחמה ההיא שאחת מהמטרות שלה הייתה
  .היהודים
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 ...לא ראינו

 ידענו לא, לא שמענו

 סבא דורון

 "שם"יינו ה
נעלם בערפילי , ההוא נמוג" שם"ה". שם"חלפו הרבה שנים מאז שאני ומשפחתי וכל השאר היינו 

  ". שם"עם היעלמות הדור שהיה , מאבד את אחיזתו במציאות, הזיכרון
נמצא בעלטה מעבר להררי האפר והעשן שעלה מהמשרפות ומכסה את כל התמונה בערפל  להכו

 . זה לא קרה זה רק חלום בלהות, כל זה לא היה יכול להיות, לא –לא מציאותי 
הרי מלמדים אותנו שבלי אהבה העולם לא ??? גם אהבה שםהאם הייתה 
אולי היו כמה ניצוצות אהבה במשרפות , אני לא בטוח. םיכול להתקיי

אבל איך אתם בכלל . אחרת מה שמר על צלם האנוש שלהם –אושוויץ 
לא הייתה אפילו קרן אור , הרי לא היה שם כלום, שואלים שאלה כזאת

, לא היה סיכוי לאהבה בגיהינום של החיפוש אחרי פירור לחם –אחת 
בחושך ובעשן המיתמר , המגוריםבצפיפות הנוראה ששררה בבקתות 

ללא הפסקה ומהצחנה והריקבון של הגופות " שעבדו"מארובות המשרפות 
אבל בכל זאת אולי היה שם זוג צעירים שהיו הולכים ביחד . הנערמות

כנראה , לא יודע? האם ניצלו, תומכים ונתמכים זה בזה ונעלמים בין הבקתות, אוחזים יד ביד
 .נרצחו ביחד עם האהבה שלהם שגם הם נשרפו במשרפות או

הסיבה שהאנושות זוכרת את השואה יותר מכל אירוע אחר שקרה בתקופתנו היא לא רק מפני 
אלא מפני שהייתה אחד האירועים האחרונים , מעבר לכל דמיון, שהשואה הייתה נוראה כל כך

 .הטוביםומי הם  הרעיםמי הם  לכולםשהתרחשו בתקופתנו שבהם היה ברור 
החדשים מראים בבירור שצריך לחסל ולמנוע את התפשטות השקר הגדול והגס  המחקרים

לא היה לנו מושג מה קורה עם היהודים ומה , לא ידענו: מתקופת השואה שהשתרש כאמת
מה הייתה מדיניות הנאצים ואיך הצבא והשלטונות הנאצים  –מתרחש במחנות ההשמדה 
 . מבצעים את המדיניות בשטח

היו פזורים ברחבי  3555-3511בתקופה שבין : המספרים שהתגלו במחקר לא תמכו בשקר הזה
, מחנות שבויים 3000, גטאות מחנות עבודה והשמדה 53500אירופה 

מיליון אנשים  30המחקר הזה מעריך שנהרגו כ . מחנות עבודה  10000
אלה המספרים ה. בכל המתקנים להשמדה המונית שהקימו הגרמנים

להיפך הם מראים שלא הייתה כל , "לא ידענו"לא תומכים בגרסה 
  . אפשרות שהציבור לא ידע מה מתרחש מסביבו

צרכים להבין ולדעת מה מתרחש בתוך המחנות שהיו פזורים ברחבי אירופה בתוך  כולם היו
. אבל היה להם נוח להתעלם מהעובדות ומהמצב הנוראי, הערים ובקרבתם
רק מי שעצמו עיניים לא ראו את הטרנספורטים , עד עצמןהעובדות דיברו ב

לא ראו את העשן העולה , שהתנהלו ברכבות מתחנות מרכזיות בתוך כל עיר
מהמחנות ולא והריחו את הצחנה של הגופות הנערמים ואת ריח הגופות 

 הנשרפות    
לא פחות , אפשר להגיד בוודאות שיותר מאשר הרוע גרם למוות של מיליונים

" התמים"החטא של הרוב . היה אשם כל הציבור שעמד מנגד ולא נקף אצבע
והעדיף להתעלם ממה , והדומם הוא שִאְפֵשר לכל הזוועות האלה לקרות

הם היו אשמים לא פחות מהנאצים עצמם ברצח האכזרי . תרחש סביבוהש
 שהצהירו על עצמם" התמימים"החטא של האזרחים , שהתבצע לנגד עיניהם

האמירה הזאת הייתה חטא ושקר גס של , "לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו"אחרי המלחמה 
נקיטת עמדה כזאת של הציבור הרחב יצרה מצב שלמעשה תמך במדיניות הנאצים . הציבור הרחב

האמירה שימשה את הציבור כדי שיוכל לנקות את מצפונו . ואפשר להם להמשיך בהשמדה וברצח
היות והם לא ידעו כלום הם לא , וגם שימשה הגנה בסיום המלחמה, שגרהלעבור לסדר היום ול
לא , לא ראינו"כולם קיוו וציפו שהאמירה הזאת . להפגין או להושיט עזרה, היו צריכים להתערב

תוכיח כי הם באמת לא היו אפילו שותפים פאסיביים לפשעים ולכן הם כמובן  "לא ידענו, שמענו
בעוד שהמציאות והעובדות מוכיחות שכולם ידעו טוב מאוד לאן מובילים , חפים מכל פשע וזכאים

, האמירה הזאת אפשרה לציבור הרחב להופיע כאנשים תמימים. את היהודים ומה קורה במחנות
צדיק קודם כל לעצמם ולעולם כולו את השתיקה וחוסר המעש שלהם הגונים וחפים מכל פשע  לה

  .לגבי הרצח ההמוני שהתרחש במציאות לנגד עיניהם
חלק גדול מהציבור הזה שהצהיר על עצמו שלא ידע כלום בזז את רכוש היהודים והתיישב  

למחנות  עד כדי כך הם היו בטוחים שכל אלה שהוכנסו לרכבות המובילות, בדירות הריקות שלהם
הם ידעו בדיוק שכל מי שנכנס למחנה גורלו נחרץ והוא לעולם . לעולם לא יחזרו לדרוש את רכושם

ולכן הם נכנסו ללא חשש לדירות ומהר , לא יהיה מי שידרוש את החזרת הרכוש הגנוב, לא יחזור
ה יתרה מזאת חלק קטן מאלה ששרדו את המחנות והמלחמ, מאוד הרגישו והתנהגו כבעלי הבתים

חזרו וביקשו את רכושם בחזרה היו צריכים להתגבר על קשיים בירוקרטיים ולנהל משפטים כדי 
. שנה אחרי המלחמה מתנהלים משפטים להחזרת הרכוש הגנוב 53עד היום , שהרכוש יוחזר להם

נלחמים להחזרת ( ילדים או קרובי משפחה)הבעלים המקוריים כבר הלכו לעולמם והיורשים 
עכשיו יש להם טענות , "שלא ידע לא שמע ולא ראה"מצא בידי אותו ציבור הרכוש נ. הרכוש
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 שלושה דורות

 לא עוד –בזכותם  לעולם לא עוד

 רקובסקי'לוח הנצחה משפחת צ

 מושב קדרון –אתר הנצחה 

אי אפשר לזרוק את , עכשיו אומרים המקרה כבר התיישן, אי אפשר להגיד לא יודעים, אחרות
תירוצים למה . הבניין המקורי נהרס ובנו במקומו בניין חדש, הדיירים הנמצאים בדירות לרחוב

  . לא ראינו ולא שמענו, ג היום אותו הציבור שטען לא ידענוכך מתנה –לא להחזיר תמיד יש 
 . אני אחד המקרים שנלחם להחזרת הרכוש שהיה שייך להורי? איך אני יודע את כל זה

אני כילד הסתתרתי , סיכן את חייו ועזר לנרדפים, לא כולם היו כאלה היה מיעוט שהחליט לפעול
המשפחה הזאת החליטה , הצמתים שעברתי בחייזה אחד , כמה שנים אצל משפחה כפרית נוצרית

הם היו מודעים לסכנה ובכל , קלטה אותי כחלק מהמשפחה שלהם ובכך סיכנה את חייה, לפעול
 . המעשה שלהם עזר לי לשרוד ובוודאות הציל את חיי, זאת החליטו לפעול

ראל והיו רבים מניצולי השואה נלחמו במלחמות ישו, ודאי שהשואה הייתה זרז להקמת המדינה
תמיכה , התעניינות .או נאפשר להם להעביר את שארית חייהם בכבודוב. המדינהפעילים בהקמת 

  .חיוך ומילה טובה יאריכו את חייהם, נפשית
 

זיכרונות השתתפתי בפרויקט קשר רב דורי ויחד עם נכדי שחר ופיתחנו מצגת 
אני סיפרתי על . צ"בראשל שלמוןס "במסגרת פרויקט בבה וזאת: ילדות בשואה

התרגשנו , צחקנו, עבדנו. צבנו את המצגתיזיכרונות ילדותי וביחד כתבנו וע
אבל התוצאה היותר , שיצרנו ביחדהתוצאה המוחשית הייתה המצגת . וייצרנו

המצגת . נויחשובה אותה לא ניתן לראות היא הקשר האמיץ והחזק  שנוצר בינ
 מי שיספר  ים כאשר לא יהיהלדורות הבא נועדה לשמש עדות

  .האהובים מוקדש באהבה לילדי ולנכדי
 

   משמעות הקמת מדינת ישראל
מדינה שתשמור על זהותנו , שתי תמונות מסמלות עבורי את המשמעות לקיומה של מדינת ישראל

  .לעולם לא עוד  -שנוכל לקיים את ההבטחה שנדרנו לעצמנו , וקיומנו ותבטיח לנו ולדורות הבאים
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

אך נחטא אם לא . מיליון ילדים 3.5מיליון יהודים ומהם  6בו נרצחו , השואה הייתה אירוע נוראי
צבא שהיה מצויד במיטב הנשק והטכנולוגיה , נזכיר את אותם היהודים שנלחמו נגד הצבא הנאצי

  .צבא שנחשב בתקופתו הצבא החזק ביותר בעולם, אז של
חלק  ,רצח וזוועת מחנות הריכוז, אסור שמורשת השואה תהיה רק הובלת היהודים כצאן לטבח

מתקופת השואה היא גם מלחמת הגבורה שניהלו יהודים רבים נגד הצבא הנאצי  מהמורשת
פרטיזנים ה, ם של בעלות הבריתבריגדות יהודיות בצבאות שוני, גטו וורשהב: במסגרות שונות

הצליחו  35%יהודים לפני המלחמה רק  51000 - ביוגוסלביה היו כ. בגרמניםמחתרות שנלחמו הו
היתה , ומחנות הריכוז האיטלקים נפתחו, כאשר איטליה נכנעה 3551 - ב. לשרוד את השואה

הצטרפו  יהודים 5553 :הצטרפות מסיבית של יהודים ליחידות הלוחמות של הפרטיזנים
ש הגבוה ביותר "קיבלו את הצל יהודים 350 .נהרגו בקרבות (29%)  3135 מהם, לפרטיזנים

 . יהודים הגיעו לדרגת אלוף 35, שהצבא היוגוסלבי נתן למשתתפים בקרבות
   

 הנצחת המשפחה שנספתה בשואה 
 .השתתפתי בפרויקט שיזמו פעילים במושב קדרון והנצחתי את המשפחה שנרצחה בשואה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 חיים-טניה בן

 לגעת בעבר והווה, חזרה לשורשים
 

למרות . תיירים שבאים ממולדתי הישנהה את פנישנים אני מקבלת  מזה ,כמדריכת טיולים בארץ
  .בד בליבינכתופסת מקום עדיין  - אי שם בבלקן -מולדתי  ,שנה 35שאני חיה בארץ כמעט 

דמיינתי  ,ללוות ישראלים לאזורים של יוגוסלביה לשעבר, "הפוך"טיול  כשחשבתי לראשונה על
כאשר , התרחש בשבוע ראשון של חודש יוני השנהש מהבדיוק וזה . איך ייראה טיול כזהלעצמי 

 .יצאנו חמישה חברים לטיול
התלבטנו ארוכות בבחירת  .תקוות ואכזבות, דותמורבדרך היו עליות ו, ותמרובהכנות היו ה

חבל , ההחלטה על צפון מזרח יוגוסלביה לשעבר ולאחר לבטים ארוכים נפלה, האזור והמסלול

ואת הבחירה הזו . ליעאזור שמוכר לי ואהוב , בגבולות סרביה וקרואטיה ,(Vojvodina)וֹוְיוֹוִדינָּה 
 .אני בטוחה שנהניתם, דה לאלה שהצטרפוות". גשר"פרסמנו בעיתון ההתאחדות 

 ...כך זה היהו
 

 (יום שישי)יום ראשון של הטיול 

לאחר . נהג שליווה אותנו משך כל הטיול, (Szanel)ו את סנל פגשנטסנו לבודפשט ובשדה התעופה 
. הגלידשל סידרה של ביקורי קונדיטוריות וטעימות בהתחלנו  הה טוביהתאוששות עם גולש ופסול

כבשה את ליבנו  Soltbadkertבסולטודקרט   Szent Korona Cukraszda-קונדיטוריה ראשונה ב
 . גלידה הכי טובההקונדיטוריה עם הובסוף הטיול קיבלה תואר של 

עיר המ מ"ק 5-במרחק כ ,'ממוקם על שפת אגם פליץכפר ה ,Palić))' יץלִ פָּ ב את הלילה העברנו

. ל סובוטיצה לאליטה שהוקם ככפר נופש ' פליץ .(Subotica)ה יצָּ ִט וֹ בסּו
שהפסיקה לפעול )חיברה בינם רכבת חשמלית  35-המאה המסוף 

יהודית הביקרנו בקהילה  ישישהף שאיחרנו לתפילת יום אל ע(. 3553ב

 (Sabadoš) שדוֹ בָּ קבלת פנים חמה ונעימה של ראש קהילה מר סָּ לוזכינו 

ה סבדוש יקָּ בִ רוֹ  תוך כדי שיחה סיפר לנו. (Ivanka)ה קָּ נְ יבָּ ואשתו ִא 

(Robika Sabadoš) מלחמת  תשמגילות תורה היו מוסתרות בתקופ
יש , באמצע לילה, גם נלקחו וגם הוחזרו בדרך מסתורית)העולם השנייה 

בית בכרכרה לבלילה  שהגיעוכאלה שמאמינים שאלה היו כמרים 
 5-מהם נשארו בסובוטיצה ו 5, וכשלאחר מלחמה הוחזרו( הכנסת

פנסיונרים שחצי שנה , פגשנו שם גם זוג ישראלים. עולים חדשים מסובוטיצה לארץ י"הועברו ע
 . בסובוטיצה כך שממש הרגשנו בביתשנה מבלים בחיפה וחצי 

 
 (יום שבת)יום שני של הטיול 

ולאחר ארוחת בוקר  ,'ו סיבוב סביב אגם פליץינבוקר עשב קמנו מוקדם
יפיפה של הו בבית הכנסת ביקרנ. טובה ארזנו וזזנו לכיוון סובוטיצה

 , (Art Nouveau)ינובו הונגר-בנוי בסגנון ארבית הכנסת  .סובוטיצה
בית הכנסת נמצא ברשימה מכובדת של מבני מורשת עולמית של 

UNESCO . החיצוניהמבנה  אשר שיפצו אתשנים רבות עבדו צוותים, 
 .הפנימייםזמן התחילו בשיפוצים מ אול

 ישמשבית הכנסת , עבודותהלאחר סיום , מר רוביקה סבדוש לדברי
מר . גם כמקום לקונצרטים ואירועים מיוחדיםויהודים למקום תפילה 

בית הכנסת את לנו  השיפוץ שיראהראש צוות מאת סבדוש גם ביקש 
  .שנה הבאההמבפנים והוזמנו לפתיחה חגיגית של בית הכנסת בתחילת 

, ו סביב דוכני גבינותהסתובבנ, "Mlečna pijaca"המשכנו לשוק מקומי 
, דובדבן חמוץ, דובדבן, פטל, שמשיקנינו מ. וירקות תפירו, נקניקים

שעומדים עדיין בדיוק כמו , נכנסנו לחצרות של פעם עם דירות מסביב ...גבינת עזים, תות
טיול מודרך במבנה בביקור בסובוטיצה את הסיימנו . סביםההורים והבסיפורים של 

 .(כוח לעלות לתצפיתולא  לצערנו לא היה לנו זמן)  (Gradska kuća)עירייהה
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 (salaš) שלָּ סָּ  - במעין סוג התיישבות כשבדרך אנו עוצרים  (Sombor)רוֹ בְמ עיר סוֹ ההמשכנו לכיוון 
, באווירה נעימה עם עץ דובדבנים מלא פרי בחצר. לא נשכח לעולם שאותה לארוחת צהריים

מנות שהגיעו לצורה של  5היו  .נומדד –נמשך מעל שעתיים ר שאממש של אירוע ל הפכהה חארוה
שונים  םסוגיו םכולל מיני' עד ת' הכול ביתי מא, אוכל מצוין, מנומסים, מארחים נחמדים... רכבת

 .תענוג לכל החושים ...אגס, חבוש, שמשימ, שזיף –יה יָּ ִק רָּ מיצים ושל 
הגברת סומבור ביהודית הקהילה ה תתה של ראשעזרב. ביקור בעיר סומבוראת היום בסיימנו 

פרלמנט העירייה ובחדר ישיבות של המבנה בקרנו ב  (Sandra Papo Fišer)סנדרה פפו פישר 

ביותר גדולים ציור בממדים ה,  (Bitka kod Sente)"הטֶ נְ קרב בסֶ ה"תמונה את הראינו  ,עירוניה

 מתקבלתביחד ומסגרת מוזהבת מרשימה  וזה בתוךמטר  5x5בגודל של  ,ביוגוסלביה לשעבר
תוך המבנה היו צריכים להרוס לכדי להכניס את התמונה . מטרים מרובעים 50 תמונה בגודל של

  .את הקיר הקדמי של הבניין ולבנות אותו מחדש
 .ביקור בסומבור עם קפה וכמובן גלידהשם סיימנו את ה, מרכזיתהטיילת סיבוב ביצאנו ל

 .שלווה של המקוםהשקט וההתרשמנו מ

 .etno selo Karanac))ץ נָּ רָּ קָּ  וֹ נְט לכפר אֶ , מרוצים המשכנו לכיוון קרואטיה ךעייפים א
 

 (יום ראשון)יום שלישי של הטיול 

במיוחד )שולחן על הכל טוב  מלאה בכל (Slavonija)ה יָּ נִ בוֹ לָּ ְס מסורתית של לאחר ארוחת בוקר 
כיוון דרך ליצאנו ל( לאלה שלא שומרים כשרות

קברות הזכרה בבית אלטקס  (Đakovo) בוֹ קוֹ 'גָּ 
 מיוחד באירופהזה הוא בית קברות יהודי , יהודיה

 ים הקימוִש טָּ ְס אּוהבמלחמת העולם השניה . הכול
כבני ברית של ". קרואטיתהעצמאית המדינה ה" את

 בהם ריכזו והשמידומחנות  הקימונאצים הם ה
למשטר  צוענים וכל מי שהתנגד, יהודים, סרבים
היו  שבו אסיריםהקובו הוקם מחנה שרוב 'בג. שלהם

המקומי באותה קברן ה. נשים וילדים מבוסניה

בחצי  (Kolb Stjepan) בלְ ן קוֹ פָּ יֵ ְט ְס  מר, תקופה
, צווהפי שבקבר אחים כאת הנספים לא קבר ובניגוד להוראות שקיבל ריכוז המחנה  בה פעלשנה ה

לאתר  היה מלחמה אפשרהלאחר כך ש. נקבריםשל הרישום  רךאלא קבר כל אחד בנפרד וע
קברות יהודים ההראשון בחודש יוני מתאספים בבית , כל שנה ביום ראשון. שם לכל קבר הוסיףלו

את זיכרון  לכבדספים וכל אלה שרוצים ינהקרובי משפחה של , בוסניה וסרביה, מקרואטיה
שם משפחתו על אחת את חברינו מצא אחד מר שאכ אנו התרגשנו מאד. ושכחיי הנספים שלא

 .הזיכרון מלוחיות
כל נוהגים  ,ת והנחת זר הנצחה במקום שפעם היה מחנה ריכוזוקברהטקס בבית הלאחר 

הייתה זו הזדמנות למצוא מכרים . יחד ארוחת צהריים במסעדה סמוכה לאכולהמשתתפים 
 . ישנים ולהכיר אנשים חדשים

עם סיפורים על   (Dunav)דנובהעל השייט את היום בסיימנו ו (Vukovar)ר בָּ קוֹ המשכנו לעיר וּו
 ...דנובה וברקע מוזיקה של שטראוסה, עיר ווקוברה
 

 (יום שני)יום רביעי של הטיול  

 –ר מקומי בסירה 'נגיישייט עם ר, הליכה בטבע, (Kopački Rit)יט י ִר ִק 'צְ פָּ טבע קוֹ  שמורתביקור ב

 .כבית נופש למרשל טיטוששימש (Tikveš) " שבֵ יְק ִת "ביקור ב

ה בָּ רָּ ְד הנהר   אורךטיילת לה הלכנו לאורך, (Osijek)יק יֵ ְס אוֹ  – ת סלבוניהבביר את היום סיימנו

(Drava) ,עמד במקומו  3553ברחוב הראשי ראינו לוח על מבנה שעד )ברחובות ראשיים  סיירנו

גלידה הקפה וויתרנו על השלא וכמובן  "Tvrđa" ישנה של אוסייקהבליבה  נוביקר, (בית הכנסת

 )  ללא יתושים)דרבה הליד 
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  (Darda)ה דָּ ְר מדָּ   (Škvorc)ץְר קבוֹ אצל משפחת ְש  fiš paprikašמרק דגים פיקנטי ב קינחנו
 .שמשים ישר מהעץיאכלנו מודלת ביתם ופרדסם את פתחו לנו ש
 
 (יום שלישי)ום חמישי של הטיול י

ביקרנו . (Ilok)ק ילוֹ עיירה ִא בתחנה ראשונה הייתה . ארזנו והתחלנו להעביר את המעברה מזרחה
לאחר טעימת יין . יקבה שלא פסחנו עלבמוזיאון היסטוריה מקסים עם נוף משגע לדנובה וכמובן 

 . Šid))יד לעיירה ִש , גבול עם סרביהההמשכנו לעבר ( וגם קניות )

ִשיצֶ  –בֹוִסיִלי  טעימה ביקרנו בגלריה שלאחרי ארוחת צהריים ביתית   - Ilija Bosilj)ִאיִליָּה ' ִביץ'בָּ

 (Bašičević ביקרנו במוזיאון כנסייתי והמשכנו לכיוון נובי  .ינאיבבסגנון הסרבי מפורסם  צייר

גם פה מצאו . (Ruma)ה מָּ עיר רּוהיהודי של הקברות הבדרך עצרנו בבית . Novi Sad))סאד 
 .משפחתםל מקשרחברינו חוט 

 .ארוחת ערב קלה בנובי סאדבסיימנו את היום 
 

 (יום רביעי)יום שישי של הטיול 
ה , למרות שכל הלילה ירד גשם ומזג האוויר היה קריר לא ויתרנו ויצאנו לפארק הלאומי ְפרּוְשקָּ

ה התחלנו לעלות . במכונית כגיבוי במקרה של גשם עם הנהג סנל. לטיול בטבע(  (Fruška gora גֹורָּ

ליד   Čotלאחר קפה מרענן במלון בפסגה. כייף של ממש, מאוויר צח, ממראה ירוק ונהנינ. לפסגה

משנות התשעים ירדנו במכונית לעיירה ( NATO)משדר רדיו טלוויזיה חצי הרוס מהפצצות נאטו 

ְרלֹוְבִצי  ביקרנו , יילנו בעיירה שיש בה הרבה היסטוריהט .(Sremski Karlovci)ְסֶרְמְסִקי קָּ
 .במוזיאון דבש ויקב ולאחר טעימות ירדנו למסעדה על שפת דנובה לארוחת גורמה

 ".כרמינה בורנה"סיימנו את הערב בחוויה בתיאטרון של נובי סאד עם האופרה 
 

 (יום חמישי)יום שביעי של הטיול 

ונובי  Petrovaradin))ין ִד רָּ בָּ רוֹ ְט אחרון של הטיול הקדשנו לפֶ היום את ה
 –י אימפריות תעלינו למבצר שפעם היה חומת מגן בין ש. סאד

בנובי  .גדולההדנובה עבר הו לוצפינ, מנית'עותההונגרית ו-אוסטרוה
זוג ינקוב אדיטה ודרגן הבני  בהדרכתיהודית הסאד ביקרנו בקהילה 

במונומנט , דביקרנו בבית הכנסת הגדול בנובי סא ?ועם פדור פישל שהיו
בבית , בנובי סאד על שפת דנובה ”רציה"יהודים שנספו בהלזכר 

של  ויהודי בנובי סאד הדלקנו נר זיכרון ונאמר קדיש ליד קברהקברות ה

חלל   –Jaakov Željko Mrvica) )ה יצָּ בִ ְר ְמ  קוֹ לְ 'ל יעקב זֶ "לוחם צה
 .ל יחידי שלא קבור בארץ ישראל"צה

לקניית פטל  (Futoška pijaca)" הקָּ ְש טוֹ פּו"לביקור בשוק מקומי זמן קצר , עוד פעם אוכל טוב
 .מלון לארוז מזוודות ולזוזחזור לוכבר היינו צריכים ל

קודם היינו חייבים לעשות גם קצת  שופינג שלא ייצא לנו  ךא, ערב הייתה בסובוטיצההארוחת 
, הו נעליים גרמניותמיש: כל אחד מצא משהו לקנות. ל"שם לא טוב שלא קנינו שום דבר בחו

 (.(Medeno srce עוגיות דבש אחרים, ונקניק טוב מישהו גבינות קשות
. תית בלב סובוטיצה וכמו סינדרלה בחצות התחלנו לנסוע לכיוון שדה תעופהוארוחת ערב מלכ

 .תחילת הסיפור הייתה סגורהשבקונדיטוריה ההיה לנו רק חבל ש
, (התגעגעתי ולא הייתי מודעת) יטובה הכי נהניתהרה ובנוסף לחב. ללא רגע דל, ורגוע היה נחמד

 .(LIPA)מריח יחיד ומיוחד של תירזה  

ושליבוביץ כבר  gibanica))פגישת סיכום של הטיול הזה ותכנון הטיול הבא מלווה בגיבניצה 
 .פרטים על הטיול הבאה יתפרסמו בקרוב. נעשתה

  שיהיה רק טוב
 .נתראה בטיול הבא
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 נעם שטיין

 מסע לפוליןרשמי 
 

אתרים אלו נראו בעיקר , כולל אני אגב, אולי לחלקנו, בזמן שראינו אתרים שונים, לאורך מסע זה

" יתרון רגשי"אני מרגיש באופן אירוני שיש לי איזה . כבעלי ערך היסטורי עם נוף פסטוראלי יפה

 ןכאם להיות . ביכולת להתחבר אמוציונאלית לדברים שלכאורה נראים כבלתי נתפסים

שני הורי שנספו בשואה וסיפוריהם צד ההתחברות הזאת היא לא בגלל קרבת המשפחה הענפה מ

בניסיון לקשר את . שנה 35שזכיתי להיות לצידה במשך , אלא בעיקר בגלל סבתי מצד אבי, הקשים

נראה לי שמסע זה בעיקר גרם לי להבין כמה לפעמים המובן , מה שאספר לנושא של עיצוב זיכרון

ומובן מאליו שלכל אחד ואחת יש דרך שונה וייחודית , אינו מובן מאליו עד שאומרים אותומאליו 

המחשבה והגעגועים לסבתי עזרו לי לאורך . והשואה 3-לתפוס את מאורעות מלחמת העולם ה

המסע לעצב דעה מגובשת יותר לגבי עיצוב הזיכרון של השואה גם במישור אישי וגם במישור כללי 

 .יותר

רים שעוד העיקו עלי עוד מלפני המפגש הראשוני בלוחמי הגטאות זה למעשה עניין אחד הדב

וכדומה ואם " המתאגרף" "הפסנתרן"סרטים מציגים או מתארים את ". מותגים"הזיכרון לפי 

מכיוון " התופרת"או " שומרת האש"היה סרט הוליוודי על סבתי כנראה שהיא הייתה או 

בתי שלי הייתה אחראית לשמור על ניקיון החדר שלה ושהאש ס שס.שיחסים טובים עם קומנדו ס

, הידע לתפור, מכיוון והיא לא זכתה ויכולה הייתה ללמוד, ואחר כך בחייה, תישאר שם דולקת

. ולדעתי לפחות היה חלק מההישרדות שלה גם אחרי השואה, החזיק אותה, ידע פשוט לכאורה

שלעומת רבים אחרים , היא ורה שטיין, אשאבל סבתא שלי היא לא התופרת והיא לא שומרת ה

 .כן ניתן לדעת. אליה כן ניתן לפנות ולחשוב עליה בשמה, שנספו בשואה

 6-בעוד לא ניתן לזכור את ה. במישור הכללי עיצוב הזיכרון הכי טוב הוא פשוט לדעת, אז עבורי

לסיפורים שאותם סובבים עוד אינסוף סיפורים שבעצמם מסתעפים , וחצי מיליון הסיפורים

אני חושב שמספיק . ואין בכך בכלל צורך, אפשר דווקא לא לנסות לקלוט ולספוג את הכל, נוספים

כדי לעצב את הזיכרון בנוגע , כל אחד לפי בחירתו האישית, הניסיון ללמוד ולהבין היבטים שונים

 .לשואה

רות מאושוויץ של , כמו של משפחתי, עבורי זה ככל הנראה יתבטא בדגש על הסיפורים אישיים

של הלנה שסחבה את הדליים לדיר , שהרגה את התינוקת שלה אחרי התעללויות של מנדלה

, אני רוצה לקוות שאאמץ ואקרא ואבדוק פעם בחודש. של סטפנה וכמובן של סבתי, החזירים

עוד רקע היסטורי , ואקח את הרגע ללמוד ולהכיר עוד סיפור, אפילו פעם בשנה, חודשיים

המחשבות והדעות השונות , ומשם ההרהורים(... גם אירועים היסטוריים נוספים ,ובסוגריים)

 .שיתעצבו הם יהיו עיצוב הזיכרון

אני אעשה את חלקי כרגע בכך שאספר חלקים מועטים ממה שהתרחש באזור שהיה אז , לכן
 .למדינת יוגוסלביה

 
 -הסבר קצר-

שאני גם חושב , ק מהדברים שעברהמפה אני ממשיך לספר מעט דרך מכתבה של סבתא שלי על חל
את הגבול הדק והמטושטש בין המישור האישי , לפחות עבור ישראלים ויהודים, שטומן בתוכו

 . למישור הכללי
 -הקראת המכתב-
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, פיזית או מנטלית, לא מעיד אם הבן או בת אדם הם חזקים, לשרוד או לא לשרוד את השואה
להתכחש ולהסתיר את מה , ה לה צורך להתביישולא הי. אבל סבתא שלי הייתה בן אדם חזק

ובעל איתם הקימה משפחה , כי היו לה שני ילדים. אבל קודם היו לה עדיפויות אחרות, שקרה
 . חדשה בישראל

כמו רבים אחרים , סבתא וסבא שלי, בהקשר לנושא שחזר על עצמו הרבה פעמים בשיחותנו
האכזרי להוציא אותם ממעגל האנושיות  ולא לתת לניסיון, להמשיך לחיות בחרוהם , שניצלו

כשדברנו ואני מניח עוד נדבר על ההשלכות האקטואליות של המלחמה והשואה . להשפיע עליהם
, שמתי לב שבין כל הדברים החשובים והמעניינים שנאמרו, וכיצד יש לקחת ולתפוס את זה כיום

רק בגלל שהיא לקחה אותם לא , אירועי השואה עצבו את המשפחה שלי. לא נאמר דבר על משפחה
רצו לחיות ורצו לחיות , למרות הכל רצו להקים משפחה, אלא בגלל שסבתא שלי וסבא שלי, ממני

ואפשר לומר הרבה על איך . שמחה זאת התבטאה עבורם בבניית משפחה, טובים ושמחים
התרבויות האירופאיות ואירועי השואה השפיעו על עיצוב המשפחה של הניצולים שהגיעו 

צריך לדעת שעל מנת להיות אמא או אבא , בנוסף. הם רצו להקים משפחה, אך קודם כל, ישראלל
אלא צריך לרכוש ולהשיג את התואר הראוי של הורה , לא מספיק להיות אמא או אבא, טובים

המסירות והשמירה על הגרעין המשפחתי שסבא וסבתא העניקו לאבי , האהבה, החינוך. טוב
 .מעידים על כך, לילדיהםואחר כך הם , ואחותו

אך בשנים האחרונות שלה הזקנה ומחלת הפרקינסון עשו את , סבתא שלי נפטרה בשיבה טובה
התחיל ללכת אחרי , הביתה 5שקם בבוקר לעבוד וחוזר בסביבות , אדם רציני, ואבא שלי, שלהם

רות של בן מסי. וגם בימי שבת( בהם גם הלך לעבוד)גם שישי , כל יום, העבודה לבקר את סבתי
השפעה זו . בתקופת זמן שלא מובנת מאליו בכלל... חודשיים, שבועות, לאימו במשך ימים

גרמו לי לחיות , אלא גם אוהבת, והחשיבות אצלנו לשמור על משפחה שהיא לא רק מאוחדת
ניתוק קשר בין בת לאב וכדומה הפכו לבלתי , בצורה כזו שלשמוע על ניתוק קשר בין אחים

אף יותר מלנסות לחשוב כיצד היהודים הובלו לתאי הגזים בזמן שעמדתי לצד  נתפסים עבורי
 . ההריסות

אז , וזהו ניסיון שכנראה ימשיך להתגבש בדעותיו באופן מתמיד, בניסיון לעשות מאין סגירת מעגל
אבל , אכזרי והרסני, בו המדרון לשפל והרשעות התגלה כמהיר" הרגע הנתון"אמנם דברנו על 

ויכול רק , ואני רואה את זה דרך סבתא שלי, יות אנושי וטוב לא נעלם בין ההריסותהאפשרות לה
וכמו , כמו שאבא שלי ואמא שלי הם הורים טובים ונהדרים לי, לאחל לעצמי שאהיה בן טוב להורי

 . שאבי היה בן מסור ואהוב לסבתי שהייתה אם וסבתא מסורה ואוהבת

 
 

 עדו רוטשטיין
 ."שם"א שהיו תוסבתא רב רבא בעקבות סבא –המסע 

 
 .אני יותר מבטוח שאחזור לשם שוב, בפעם הראשונה" מסע לפולין"השנה יצאתי ל

אלא בשל תחושת שליחות , לא בגלל המראות המרהיבים של מרבדים ירוקים שנפרשים בפניי, לא
  . שבוערת בעצמותיי עוד מעצם היותי נער

א בשביל לראות שוב את המראות הנוראיים אל, אני גם לא אשוב לשם בגלל האוכל הטעים, לא
 .ולא לשכוח

אני אחזור לפולין מפני שאת המכתב הבא שקיבלתי מסבא רבא שלי מילן שפיצר ומסבתא רבתא 
 .כעמוד אש שיוביל אותי בחיים כצוואה, בחרתי לקחת כחזון, שלי סידה שפיצר

 !לעידו היקר" 
 ראשית תודה לאלוקים שזכינו שהנין הבכור שלנו זוכה להגיע למקום דומה או זהה למקום בו אני 

הייתה ( א תסבתא רב) וגם בבו  ".ברגן בלזן" במחנה ריכוז  31-35היה בגיל ( סבא רבא שלך)
  .על אי בודד בים התיכון 5 בתמגורשת מהבית שלה מצד הגרמנים בעודה 

אבל השליחות שלך ושל החברים  .עברנו אבל אי אפשר להרגיש זאתאפשר לספר את מה ש, עידו
אני רוצה להודות לך על השליחות  .שלך בה תעברו חוויה ויזואלית מה שמיליונים מהעם שלנו עבר

רו לדור הבא את הסיפור ילמורות ולחברים שלך משום שאתם השליחים שתשא, וכמובן למורים
על המדינה ועל הצבא שלנו על מנת שהשואה לא תחזור  זה מלמד את כולנו שצריך לשמור .שלנו

   .עוד לעולם
 ( "סבתא וסבא רבא ) בבו ודדו , בהצלחה

שלי ושל  "ביחד"אחרי כל אווירת ה. את המכתב קיבלתי בוורשה שבפולין אחרי ארוחת שישי
  .אחרי קידוש של שבת דווקא אז הגיע המכתב ואיתו גם הדמעות, חבריי למשלחת



16 

 

 .כיתי להיות ליד חבריי במסע מפרך שאותו אתם סבא וסבתא עברתם לבדהמחשבה שז
, באף גיל בשום תקופה ואתם גיבורים שלי, אף אחד לא צריך לעבור את המסע הזה לבד, לבד

החובה שלי , ניצחתם הקמתם משפחה ולכן זוהי לא השליחות שלי יותר זוהי החובה שלי, שרדתם
בכל כוס מים שאני שותה בכל , בכל יום שאני קם בבוקר, חלהנציח ולזכור בכל נשימה שאני לוק

 .פעולה בחיי
 "אתה צעיר מדי. לא חבל על הכסף .אל תצא"דעות לפני המסע לפולין שמעתי הרבה 

על סף התגייסותי לצבא , בתקופה זו בחיי. בכל גיל אדם חווה את המסע אחרת, ראשית, לא ידידי
ההבנה שהשואה זהו מקרה חריג , צדקה לגיוסי לצבאראיתי ביציאתי למסע כה, ההגנה לישראל

  .שחובתי למנוע אותו
, לכן, גם לא מצלמה יקרה או טלפון חדשני, אין תמורה כספית שתנציח רגעים שכאלו, שנית

וגם אם . לרגש עדיין לא נמצא תחליף חומרי שניתן להמירו בכסף, מוטלת עלינו החובה להרגיש
  .לו בעד שום הון שבעולםימצא לא הייתי מחליף תחושות א

המראות שראיתי הן כאין . כאוב יותר, מבין יותר, חזרתי פיקח יותר, נסעתי וחזרתי, סבא וסבתא
  .וכאפס לחוויותיכם

לא , עלינו כחברה להקשיב לצרכי החלש, להנציח אתכם, תורינו להודות לכם, זה תורי, עכשיו
 .לשפוט ולפתוח את הלב

 תודה 
 
 

 ביאנקה שלזינגר

 המרגלת
 
הנהג אם זה היה יתי הבמשך זמן מה  תה, מבטהאת  תיהרמ. ז נהג האוטובוסיהכר, "מיטרוביצב"

 . ה הודעה מוקלטותיתהי את או אם ז ההעצירהמכריז על 
כן  יום לפני תישם הגעל, בשדה התעופה. כך נקי וחלקכל , הכל היה כל כך מאורגן היטבכאן 

 חלוקואיש זקן ב, במדיםדיילות בפיקוח , בצורה חלקה םביקורת דרכונים התקדהתור ל, מישראל
כמו , שוב ושוב, ענקיהמכונת ליטוש על רצפת השיש של אולם הנוסעים מלהעביר פסיק האפור לא 

 .צעצוע מכאני נטוש
למלון   תישלקח תלנהג המוני תיהער." כאן כםהיטב יש ל ןתעופה מסודר ומאורגשדה  איזה" 

פועלות הרכבות על שמוסוליני התגאה גם . "בערמומיות ךבמראה וחיי יהוא בדק את פני. בבלגרד
 ."בזמן

, שדות בגוונים שונים של ירוקעל ה, מהחלון תישהסתכלבזמן , הזאת כעתתשובה העל  תיהרהר
 .ילפתע על פני שדה הראייה של צוקפעצים שעל ידי שורה של  פעם המקוטעים מדי 

לשמוע , חזור לשםכמה נפלא זה יהיה ל, ליוגוסלביהלנסוע  החלטתי כשהתרגשתי מהרעיון ל כך כ
ניסו  םחברי .ימילדות ים לירולבקר ולהכיר מקומות שזכ, מדוברת מסביב את השפה המוכרת

, ובדיוק עכשיו, יחסים דיפלומטיים עם ישראללה אין שמדינה קומוניסטית עוינת : ילהניא אות
  ...ימיםת המלחמת ששטרי אחרי טרי 
שהקומוניזם של  ,דידותי לישראליםיהעם היוגוסלבי ש, אחרת מאנשים שהיו שם תישמעאני אבל 

  .מסוג מאוד ליברלי נוטיטו הי
שכבת  ושפוחב, את שיניו עמוק לתוכו  ונעץ, פרוס עבה, כריך גדול וציאי היהאיש במושב שלפנ

 שכוח לקנות כזה ללי אסור . מעורר תיאבון של הבשר המעושןהאת הריח  תישאפ .סלמי פרוס דק
  .שליילדים ה עבור , אחזור הביתהלפני ש

לבזבז יום שלם של החופשה היה עלי עכשיו . נסוע לסרמסקיציע ללה היה מצידי כמה טיפשי
לעתים דבר שקרה לי , ללא מחשבה תי זאת פלט, מקריםאבל זה היה אחד מאותם , ישל רההקצ

 .צטערתי על כךהולעתים קרובות אחר כך , קרובות

 ביליתי. "התוכנית וביקשתי חופשה על לו כשסיפרתי שלי הבוס הרהר בחולמנות, ..." יוגוסלביה"
, הכפר היה ממש בבעלותו של דודי... סרמסקי... צעיר כנער, שם עליזים קיץ ימי הרבה כך כל

 היה... ,דודי ידי על שנבנתה השקיה תעלת...  כנסייה, בתים כמה ... ,עיירה קטנה  בה ייצרו בירה

 " .קיים עדיין המקום אם מעניין. אחסנו את הכישותית שבו, טאוסיג מחסן , בשמנו מחסן אפילו

אבל  .אמרתי אותןהמילים ברגע ש תי עלהתחרט "!המקום של תמונות לך ואביא לשם אסע אני"
  .יחוזר בהרגשתי בנוח לההצעה נעשתה לא וברגע ש יהוא היה הבוס של

חיילים לבושים מוזר במעילי , היו חיילים בשדות. עם מעט בתים דרך אזורהאוטובוס נסע כעת 
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. מאותו הבד רחבותחגורות ב ניםמותים בדקוהמ, הםמתנפנפים סביב רגליארוכים החאקי 
  .כאן הם עדיין לבשו מעיליםלים והולכים  כבר  ביתב ,באפריל

 .שמעלי מדףבאת התיק שהיה תקוע  תימשכ, ישל מושבמה תיקפצ .שר הנהג, "סרמסקי"
הם כנראה יחשבו שהם . המראה דרך יעיני הנהג הביטו ב, כמה ראשים הסתובבו. תיצעק!" רגע" 

 .במהירות מהאוטובוס תיוקפצ יבתוך עצמתי צחק ,יתיקיוו, יאות לא הבינו
 היה  צידי הכביש משני. אלא חול, שם ים היה לא רק, הים שפת כאילו אני על תחושה לי הייתה

 עשרה ארבע כבן ילד. וחצי כקילומטר נמוכים לאורך שורה של בתים ליד, של אספלט רחב פס
 :אליו ניגשתי .בי בפה פעור מביט, בכיסים ידיו, בחול עמד

 "?לא , זה סרמסקי"
 .הכוונה כדי לבקש באופק איש  היה לא, סביבי הבטתי. הנהן הילד

 .הדעת בהיסח שאלתי"  ?כאן, בסביבה מישהו יש האם" 

 ".כאן אני"

 תמונות כמה אצלם, ואת התעלה טאוסיג המחסן את אחפש, אחד אף צריכה בעצם אני לא

 .לבלגרד ואחזור

 "?טאוסיג מחסן שנקרא כאן מחסן יש אם ,במקרה יודע אתה האם"
 . הנער הפנה את ראשו לעבר שורת הבתים

  ."לא שאני יודע" .הוא הניד בראשו
  ."נים כישותיתאיפה מאחס ,אולי בניין ישן עומד איפשהו, ...ןבניאיזה "

  .ניד בראשולההנער המשיך 
  ."להכנת בירה, כישותית, יודעים האת? ים כאן כישותיתהאם מגדל"

  .מהורהר, וה שלחזההתחיל לגרד את , הילד הוציא יד מהכיס שלו
  ."כמו שאמרת...  הזהאבל אני לא יודע אם בשם ", וידבהוא הצביע " ,יש בניין ישן שם"
 .תיהתעקש "?או שזה היה מחסן פעם? זה מחסן אבל האם"

 .הוא משך בכתפיו
  "?האם זה רחוק"
  . "יאם תרצ, אני יכול להראות לך את הדרך. זה לא, לא"

 .בגניבה יהנער הביט ב. לאורך דרך העפר מול הבתים נוהתקדמוו את פס החולי ינחצ
  "?האם את מאמריקה"
  "? על ישראל תהאם אי פעם שמע. אני מישראל"
  "?האם זה באמריקה"
  ."זה בצד השני, לא"

  .במשך זמן מה בשתיקה נוהלכ
  .ה בצד הדרךעל חורשכשאני מצביעה  תישאל" ?כישותיתהאם זה "

  .חורש כאילו ראה אותו בפעם הראשונהבהילד הביט 
 "?כישותית"

 במחסן אם מדובר ,אותו אצלם, החלטתי, כל בניין שאמצא בדרך, סביב הבטתי. מקרה אבוד

 .לא או טאוסיג

 הנער. המצלמה את הוצאתי. התעלה להיות חייבת זאת. בין גדות של מלט מים של לזרם צר הגענו
 תמונות כמה צילמתי. העדשה לתוך וחייך ונעמד עליו הקטן הגשר של המעקה על השעין מרפקו

. הסמוכים השדות המתרומם מעל, צר שביל לתוך התדרדר עכשיו אשר ללכת בכביש והמשכנו

 . הצמחייה הצטמקה, כשהתרחקנו מהתעלה

גם כלול בתמונה ל תיוהקפד, כמה תמונות צילמתי .רעוע ללא גג ןהיה בניי הז ,"הבניין זה, שם"
  .אפקט טוב יותר בשביל צמחייה מעט 

  "?האם אתה בטוח שזה מחסן טאוסיג"
  ."אני חושב שכן"

עלי הוא הביט . קצין. יעמד מול, ךעטוף במעיל חאקי ארואיש נמוך , משום מקוםכאילו , פתאום
 .חומרהב
  !"תמונה של הצבא מצלמת, החבר, שאת עושה תמה את חושב"

באפו , שקועות עמוקו הקטנות העינימקרין רוע ב היה משהו. אותו מגיע יתילא רא. המומה יהיית
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 ,כל האזור מימין שרץ חיילים, ואכן ילעבר המגרש לפניהבטתי . נעיםמאוד לא קולו היה . מחודדה
  .הןאת זה לפני יתיאיך לא רא. מתקנים מוסווים בכל מקום, כלי רכב צבאיים

 ."לא שמתי לב, תאני מצטער"
, מלחמהתרגילי באמצע מופיעה כאן  את"קולו  הרים אתהוא , "לב מתמה זאת אומרת את לא ש"
  .! "לב מתלא שכך אומרת ש ואחר, מתצלמ
, בארץ זרה אניאבל , מטרד האיש הזה היה . בנימה פייסנית תיהתחננ." בקשהב, תן לי להסביר"
. מחסן טאוסיג, ההואבניין אני צילמתי את ה. "תיולרשוכה להיכנע צרי אניו תקומוניסטי רץא
  .... " ישראלמ האני בא, כאן תאני תייר, ראהת
הזכיר ל יאסור היה ל .נוראחילול שם השמעתי כאילו  יהוא הביט ב !"?אמרת ישראל ? !ישראל"

  "!יכאן ואל תזוז תעמדי": וצעק נוהוא כיוון את אצבעו לעבר הקרקע ביניכעת . את ישראל
ם רובים כי הרובים התלויים על כתפיהם היו אות תיהבחנ. התקרבהקבוצה קטנה של חיילים 

 .לפני כעשרים שנה, בצבא שרתתי אניבשימוש כשכים שהיו 'צ
  ."העין על החבר ופקחת"הוא הורה , "הנה ובוא ! איבו! יושקו"
הולך לקבל . אל השדה, גבעהמדלג במהירות במורד ה, הסתובבאבל הוא , שוב יתיניס..."  תראה"

  .בבוז תישבח, תגבורת
צריך זה היה , בהם מהאוטובוס תיהבחנ. להחמיץ לראות את החיילים תילואיך יכ. באלאגןאיזה 

  .מצדי פשייכמה ט. מישראל אנילפלוט ש עודו ,לעורר בי חשד
המגעיל ליד , ישב מלפנים, שזוף, עור אדוםבעל גבר משופם בלונדיני , קצין שני. נויפ נעצר ליד'ג

 .במושב האחוריהתיישבו לידי שני החיילים . שנהג ברכב, ההוא
                                                   * * * * * 

קבל את אאם  יתיתה, גדול במה שהיה מן סתם חדר ישיבותהיפטי אלהשולחן הליד ביושבי 
בניין נמוך עם חלונות , ס"מתנלמקום הנראה כו נברגע שהגע יממנ נלקחה היא . המצלמה בחזרה

קירילי אשר ההכתובת הייתה באלפבית . מסורגים ושלט אדום באותיות גדולות מעל הכניסה
אחד גבר ממושקף נמסרה להמצלמה ". בסרמסקי"ו "לאומיתב"רק להבחין  תילובקושי ויכ תיזכר

, מרפקיו על השולחן, בוסכנראה ה, בראש השולחן גבר. הנגטיבלפיתוח , כנראה צלם, גבוה ורזה
  .צידישני מ וישבואת המעילים פשטו  ישני המלווים של. קציןלהקשיב , בסנטר תמכווידיו ת

  .היותו יושקושהבנתי אחד השאל " ?כל כך טוב תסרבי תאיך את מדבר"
 ."נולדתי ביוגוסלביה"

הבחין במבט ולאחר ש" ,בסדר מאתנוא יותר יה. "מבטים עם עמיתו ףחליוההוא צחק צחוק קצר 
אבל אנחנו כל . יוגוסלביםשנזדהה כהוא רוצה , טיטו מטיףשכמו , יוגוסלביה אמרת ", יהנבוך של

  . "וכן הלאה, בוסנים, קרואטים, זמן קוראים לעצמנו סרביים
  .סביב השולחןהתיישבו , אנשים נוספיםבינתיים הגיעו 

, עושה כאןאת מה  ' אנדראיץחבר לבבקשה להסביר  האת יכול", הקצין פנה אלי" ,גברתי, ובכן"
  ."ייםמלחמה צבאתרגילי  מצלמת
, ביוגוסלביהשנולדתי על   תיפריס, לאט ובנחת תידיבר. שטויותלא יותר , חשבתי, ותזהירבעכשיו 

  .התגורר בסרמסקידודו ש, יעל הבוס של. לאחר זמן רב יביקור הראשון שלזה ה
ואני , אתה רואה, לוהוא הבוס שלי אחרי הכ. ולכן חשבתי להביא לו כמה תמונות של המקום"... 

 . "מחווהלו רוצה לעשות 
  .לפתע כי הסיפור נשמע מוזרהבנתי , לפי מבט על פניהם

. אבל זה נכון. מע מוזרהסיפור נשכי  נהאני מבי, מסבירה לכםאני כשעכשיו " תיהוספ, "תראה" 
 ."ֶבֱאֶמת

 '  אנדראיץ, כל העיניים הופנו כלפי הבוס
    .'אנדראיץהציע  "? קפה? שליבובוץ? להציע לך משהואפשר "
  
  .להרגיע אותי, את האווירההרגיע מנסה ל, הוא היה נחמד" תודה, קפה יהיה בסדר"
 שיחהשל היה הטון שלו , 'אנדראיץהמשיך , "גם כןבצבא משרתות שראליות נערות ישאני מבין "

  .סתמית
  ."גם כן , כן"
  "?בצבא  שירת האם , ואת"
  . "אבל זה היה לפני הרבה זמן. כן כמובן"
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  "?שרתתבאיזה יחידה "
שיש משהו מקביל  תאני לא חושב. אבל זה משהו ייחודי לצבא הישראלי, ל"זה נקרא הנח"

 ."ת אחריםבצבאו
  "?יחידה קרבית"
  .ל"הסבר על הנחעל ידי ה, לא מסגירה סוד צבאי אניש יתיוויק..." לא בדיוק ... ובכן "
  "?רובה האם גם לך היה , עם רובים ותמקסימות ראינו תמונות במגזינים של חייל"
  ."כמובן, כן "
  "? יםגברהכמו , בתרגילים צבאייםהאם השתתפת . ה יחידה קרביתייתה אתאז ז"

  .הם הביאו את הקפה
  ..."לא תודה ... ? אתה, איבו... אחד עבור ארווין ... 'אנדראיץ, כאן"... 

 את הכוס הריקה הרחקתי . הקפה הטורקי היה חזק ומתוק
  .'את אנדראיץ תישאל" ?לקבל בחזרה את המצלמה שלי האני יכול"

  ."הם כאן. "קציןה אל הפנ אנדראיץ. ולחש משהו על אנדראיץרכן , מישהו נכנס
השירות החשאי ? הם זימנו מישהו גבוה יותרהאם . היה כאן עכשיושמי היה זה . הגבר ידאגת
 מצוין אה רנהוא , יתמונה הגדולה של טיטו על הקיר ממולסתכלתי על הה? שלהם. ב.ג.ק-ה, שלהם

, טנה שלהםהק יתמנטליות הכפרהרק  אתז. ו מעוטר במדליותהחז, שלו ניםבמדי הצבא הלב
מעבר נפוח בלון יגלה מיד כי מדובר ב ןמקצוע. תוהם כולם נרגשים לאחר שתפסו מרגל, תיחשב

 ?אולי ישאו . ןבהמצולם  צבא אין כי  צילמתי תמונות שבהם יראו . לכל פרופורציה
  .עבוריגבר צעיר החזיק בגבו את הדלת פתוחה " ?גשת הנהבבקשה ל האת יכול"

  .הלם בכבדות ילב. תייצאשלי ו מעילוה תיקהאת  תיהרמ
לא היה אף אחד ליד השולחן הגדול ולא בשתי . עם וילונות מוגפים, אחד משרדו אותי  לסיהכנ

  .גבו אל החדר, שני גברים ולפניהם כיסא ריק מול ישבומבל בפינה א, הכורסאות
  ."שבי בבקשה"

. עור שזוף מעט בעל, ת היטבהאיש שדיבר היה אדם בגיל העמידה בלונדיני חסון בחליפה מחויט
 הכיסאאת מעט   תיודחפ, מולו תיהתיישב. תמונה של טיטו בחדר הסמוךדומה ל, הבחנתי, נאה

על כתב משהו , הבעת סבל על פניו, שניהגבר ה. תוהמשולב ים שלירגלבלאחור כדי לא לגעת בברכו 
 .ברכו על  נחומלוח 

  "?לראות את הדרכון שלך בבקשהאפשר "
  .התחלתי לדאוג. הלהיראות רגועבתנועה מבוקרת כדי , ותולו א תיהושט

 .הוא דפדף בעצלתיים את המסמך. יאת שמ אמרי. מתוך סקרנותרק הוא שאל כאילו " ?מה שמך"
   "?את הגעת אתמול"
 ."כן"

 .שתיקה
  ."יפןבכבר שהיית אני רואה "
  ."כן"

  .עוד הפסקה
 ."קניהגם בו"
אני זאת הסיבה ש. אחת לשנה, ה ואנחנו מקבלים כרטיסים חינםחברת תעופב תאני עובד. כן"

 . "כל כך הרבהת נוסע
  .בסדרעדיין  שלי האיפורתהיתי אם . חייבת לשמור על קור רוח אני

  ."אנגלית תאז את מדבר"
 ."כמובן"
  "?צרפתית וגם"
 ."כן"
ִניָּת"  "?ֶגרמָּ
 ".כן"
  . "סלביהיוגואת כמה זמן עבר מאז שעזבת . כמובן, תקרואטיו"
  ?3553 היה זה  או אולי." 3553מאז "

, שאלה ישירהל י תיקיוו. "בכיסא תמתפתל"תפרש ישזה  תיאבל פחד, יםלהזיז את הרגלי  תירצ
  .וכל להסבירדי שאכ
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  "?ארצות הבריתהיית בלא "
 ."עדיין לא"

ליוגוסלביה אתמול אחרי היעדרות של  תאז את בא: "יכאילו קורא מתוך דרכונ, הוא דיבר לאט
 300, יםתושב 500כפר של , לסרמסקאוטובוס  תקחוראשון בבוקר את להודבר , שנים 35

 את מחליטה אשר ו, מלחמה צבאיים מבצעים תרגיליאנחנו  במקום בו , קילומטרים מבלגרד
  "? האם מותר לצלם מתקנים צבאיים בישראל. לצלם
  .בחזה התחושה קלה של בחיל, ל ריקבחל פהצאילו אני כ תיהרגש

. האמיתיתאמת ה אתאבל מטופש ככל שזה יישמע ז, איך להסבירת אני באמת לא יודע, תראה"
 האני מניח. זה פשוט צירוף מקרים מצער, כנראה הסביר לך למה באתי לכאן ' אדון אנדראיץ

  .תחנןמ, היה רגוע יקול ."סיפור סביר יותר המציאמהייתי  תשאם הייתי מרגל
 "?מתקנים הצבאיים שלנוצילמת אז למה "

קשריה הניתקה את שמתקנים צבאיים במדינה  מתמצל ו אותי תפס. הבצר אני. יאמין למהוא לא 
 תהיתי. יעומד מאחורי כאילו מישהו תיהרגש, אל החדר ילא נוח לשבת בגב תיהרגש. עם ישראל

  .יאות יכואם הם 
  "? את הסרט םתחתיפ, אגב. אמרתי לכם, מתקנים צבאיים צילמתילא "

הרים בלי ל, ם בפנקס שלוורשלהמשיך בחור השני ה. ויצא" סליחה"מלמל , הוא קם. הוא לא ענה
 . עיניואת 

  .קודמים נכנסוים המלווהשני כעת 
  ."עלינו להמתין כחצי שעה, הולכים לטיול קטן, בואי"
  "?לחכות למה"
  "אני לא יודע" 

קצת את אנחנו נראה לך . "עמוקות תישאפ, קרירהאוויר היה . החוצהויצאתי איתם  תיקמ
 .כתמים אדמדמים על לחייו , צעירות, חיוורותהיו  ופני. איבו מו היה ר האיש ששיהסב" הסביבה

חייבת  אני? חצי שעה יםכמחמה לו. מה המשמעות של ללכת קצת לטייל? הסביבאת הקצת 
הדבר  ותלהם ספקיש אם ? היסטרית שאני קצת בסכנה או אני האם . להיזהר ,להישאר ערנית

  .דעייאף אחד לא . להיעלם יהיה לגרום ליביותר פשוט ה
 ".מלמעלההכפר כל יש נוף יפה של , נעלה ,יבוא: "ידבר אלימהחייל שלב  תילפתע שמ

ה תייהך לקצה וסמו, כשלושים מטריםהיה בגובה של  מגדל הפעמונים .העינייםאת  תיהרמ
  .מתה אניו, קלה דחיפה. מרפסת צרה

  ."זה כמעט חצי שעה מאז שעזבנו, אנחנו צריכים לחזוראני חושבת ש" 
  ."הוא בעצם אמר ארבעה וחצי. "הוא הביט בשעונו

מבלי שיכולתי לשלוט על הרעד  תיאמר" ,לא לעלות פהאני מעדי" ?סרב לעלותא אנימה אם 
  ."סחרחורתמ תאני סובל. "יקולב
 ...מצד שני . לא היה ממה לפחדבאמת אולי . מבטו היה תמים." זה לא כל כך גבוה"

  .אחריוהלכתי . המתפתלותהעץ החל לטפס במדרגות פנים והיה כבר ב יושקו
את זה על  תי באהאיך אני , אלוהים שלי. היא נפלה מן המגדל. תאונהיוכלו להסביר את זה כ

  .אבל הם נראו אדישים יםשל החייל את הפרצופים תיבחנ. עצמי
 .צועקל מוכנה . אדבק אליויד הפתח ו אשאר על, מעקהלא אתקרב ל

 .הסתכל עלייאיבו . עץממדרגות הי החלו לרעוד בקול על ירגל, כושלות יברכי
  "? פהעיי"
 ."קצת"

 תיארנשאני , שני החיילים טיילו על המרפסת הצרה .מתוך פחד ועייפות, לנשום תיבקושי הצלח
 .בפתח

  "?נכון, יפה"
  ."סחרחורת האני מרגיש? האם אנחנו יכולים לרדת עכשיו"

מתכוונים אלא אם כן הם . ילפגוע בתכוונו בסופו של דבר הם לא ה ,ם כךא. הם התחילו לרדת
, בבקשה. "יכדי לאפשר להם לעקוף אות, במעקה תיאחז, תיעצרנ. ותבמורד המדרג ילדחוף אות

 ."תאיטיאני די , כותמשי
  .יבפחד של נוהבחיהם אם  תהיתי . מותשת תיהרגש, בהליכתנו חזרה

  .על המדרכה וב עמד"קגאנשי ה ינש, ס"אפור חנה מול המתנ. וו.מ.ב
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את  יהוא הושיט ל. יהאיש הבלונדיני החזיק את דלת המכונית פתוחה בשביל." נלך יבוא"
  .המצלמה

  "?לאן אנחנו הולכים"
  ."בחזרה לבלגרדאנחנו לוקחים אותך "

רחוק  .הראשונה בה אמצא מקוםטיסה ב, טוס חזרה הביתה מידהחלטתי ל. מותשת לגמריהייתי 
  .מהר ככל האפשר, מכאן

לעבר בניין שנראה כמו כנסייה עתיקה מול צביע ליד הנהג ה ישב בלונדיני שהגבר ה..." דרך אגב "
".במשך כל הזמן, ה שאת טופלת כראויאני מקוו" ,ואחרי כמה זמן." זה מחסן טאוסיג. "ס"המתנ

   
 .תי אל עברורכנ. ךיחשלהתחיל בחוץ ה

  ."כן בהחלט"
. לא קרה כלום בעצם היות ו. כשאת חוזרת הביתה, הייתי מציע לך לא לדבר על מה שקרה"

  ."מעבר לכל פרופורציה ותתקריות קטנלפעמים יכולים לנפח 
  .נאה הוא היה גבר. האדישות פניו על במראה  תיהבט

  .בחיוךרמזתי " ?תכי אני לא מרגלשוכנע אז אתה מ"
  .התערב חברו." בלגרד עכשיוללא היית בדרך  תאחר"

  .לאחור תינשענ
זה היה רק צירוף . כםאת הצד של נהכולם התנהגו כמו שצריך ואני מבי, אין לי תלונה, לא"

  ."ימקרים כזה טיפש
נעים וחם היה . נועל יד הם לפעם מכונית שרקרק מפע, הנהג נסע מהר על הכביש השומם כמעט

יָּה מתפשטהרגשתי , במכונית  .יבעורקי תַהְרפָּ
  "?היית פעם לישראל"

  .דחף להתגרות בו תיהרגש. הוא הניד בראשו לאט
בתנאי שאתה לא . לארח אותך ולהראות לך את המקום האני מבטיח, א לבקרובתאז אולי "
  ."צבאיים שלנו צלם מתקניםת

צריכה  אניאם התלבטתי , את דלת המכונית פתחתי כש. ילמלון של נובינתיים הגע. א הגיבהוא ל
  .על הנסיעה' תודה'לומר 

 ."שלום"
 ."שלום"

  .לובי המלון לא יתיפנ
  !" בלבד שישה ימיםבו ! עבודה יפה! כםמחמאות לצבא של, ודרך אגב"

 . החיוך שלוקלטתי את ו תיהמכונית כבר הייתה בתנועה כשהסתובב
 .איזה גבר יפה, כמה חבל

 
 

 שמעון ויג

 חיי מאז ועד היום
 

נולדתי פחות מחודשיים לאחר . לבית סורי, (קטי), לזולטן ויג ולריקטה 3553נולדתי בבלגרד במאי 
 .שני הורי עבדו כרוקחים בחברה צרפתית לתרופות בבלגרד. פלישת צבאות גרמניה ליוגוסלביה

, הפֶ ּוה שֶק ְס בְ וֹ פנלקח אבי למחנה מעצר בטוֹ , שיים לאחר לידתיפחות מחוד, בחודש יולי
(Topovske Supe) ,אמי הייתה מגיעה אליו מפעם לפעם בסופי שבוע . שם הועסק בעבודות כפייה

בבואה של אמי להביא את , בסוף אוקטובר או תחילת נובמבר. ומביאה לו בגדים נקיים ואוכל
בדיעבד הסתבר כי נלקחו למקום לא ידוע . אמרו לה שכל הגברים נלקחו מהמחנה, הדברים לאבי

ה ּויָּבלקחו להסברה היא כי נ. שם נרצחו  .י הגרמנים"ה ושם נרצחו עינָּ ִד ווֹ יְ באזור ווֹ , Jabuka) )קָּ
עם , ארזה אמי את כל מה שיכלה לקחת ויחד עם אחותה ויקטוריה, יום או יומיים לאחר מכן

בסקופיה אמי עבדה . ברחה לסקופיה לבית אביה, היָּ זִ ֶר ֶּת ועם חמותה ( יאצִ לָּ )גיסה ולאדיסלב 
, כנראה, לאצי נסע, ויקי נישאה לאלברט סמואל וברחה איתו לאלבניה, בבית המרקחת של אביה

לא ברור כיצד אבל יש דיווח כי נרצח באושוויץ בשנת . מתוך כוונה להצטרף לפרטיזנים, לספליט
 .3551סבתי תרזיה הייתה איתנו עד . 3555
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 יחד עם אמא

 1בשטיפ בגיל 

 כיום

 יחד עם אימו

לטבק אספו את כל יהודי מקדוניה ושיכנו אותם במחסנים של בית החרושת , 3551במרס 
אמי  בהםו, סבי ומשפחתו הקרובה, של מספר ימיםלאחר שהייה , למיטב ידיעתי". לוֹ פנוֹ מוֹ "

עקב מחסור בעובדים מקצועיים במספר , יחד עם עוד מספר יהודים, ואנוכי שוחררנו מהמעצר
נשלחו  ,תרזיה ,כולל סבתי מצד אבי, "מונופול"יתר השוהים ב. רופאים ועוד, רוקחים: ענפים כגון

 .לא שבומשם בטרנספורט לטרבלינקה ו
 300כ , יפִט סבי ומשפחתו נשלחו לעיר ְש , לאחר שעזבנו את מחנה המעצר

אמי . מ מסקופיה שם ניהל סבי את בית המרקחת של בית החולים"ק
במהלך . עבדה כעובדת כפיה בבית מרקחת או במפעל תרופות בסקופיה

חייתי לסירוגין עם , התקופה שבין היציאה מהמעצר ועד לסיום המלחמה
כאשר הייתי עם אימי . אמא שלי בסקופיה ואצל הסבים שלי בשטיפ

שהיא עבדה במהלך היום שהיתי תקופות מסוימות בבית  בזמן, בסקופיה
בתקופות אחרות . ובערב אמי הייתה אוספת אותי למשך הלילה, מנזר

שהיה חבר של ', ביץ'ורג'ר ג"ביניהם ד, אצל חברים או מכרים" אופסנתי"
 Vaselika), וסליקה קצבולו, המשפחה או אצל חברת ילדות של אמי

Kacavolu .)אבל אמי לא ציינה יותר, יםאולי גם אצל אחר. 
אני , לא זכור לי מתי בדיוק. כולם חזרו לסקופיה, בתום המלחמה

אמי . 3555שם שהיתי עד לעלייתנו ארצה בסוף , "דום"ה, הועברתי לבית היתומים היהודי בבלגרד
לא זכורים לי הרבה . ורק זמן קצר לפני שעלינו קיבלה עבודה בבלגרד, נאלצה לעבוד בסקופיה

, הייתה לוקחת אותי, שחזרה ללימודי הרפואה בבלגרד, דודתי ויקטוריה". דום"ים משהותי בדבר
זכור לי . אמי הייתה מגיעה אחת לכמה חודשים לבקר אותי. מדי פעם לסופי שבוע אליהם הביתה

יחד עם זאת כבר ידעתי לקרוא ולכתוב וגם . אבל לא הספקתי הרבה', שהתחלתי ללמוד בכתה א
כי לא היה להם משהו אחר , לימדו אותי בזמן המלחמה, ניקו ולאו, כי הדודים שלי, קצת חשבון

 .הם גם לימדו אותי לשחק קלפים. לעשות
אך לא , אימי עברה לעבוד בבלגרד כמה חודשים לפני שעלינו ארצה,  כאמור

וגם לא היה , כי תנאי המגורים לא התאימו, יכלה לקחת אותי לגור איתה
ואפילו יצא לנו לצאת לחופשה של , סופי שבוע בילינו יחדב. מי שישגיח עלי

 .ליד דוברובניק, (kolocep)פ 'שבועיים באי קולוצ
ועלינו על האנייה , אני חושב בדוברובניק, נסענו לנמל, 3555בחודש דצמבר 

, ערב חנוכה, ולאחר כשבועיים הגענו לארץ, תחת דגל של פנמה, "קפלוס"
אימי הכירה את יוסף קמחי , במהלך המסע לארץ .35.33.3555, אני חושב
יוסף היה מהאנשים . )ולאחר שהגיעו לארץ התחתנה איתו, מביטולה

כמעט כל משפחתו ". מונופול"הבודדים שהצליחו להימלט מבית החרושת 
 (.שהיה בבולגריה בזמן המלחמה, נספתה בטרבלינקה למעט דוד אחד שלו

יוסף וחברים אחרים מצאו , שמו אותנו במחנה עולים בבאר יעקבלאחר ש
אמי נישאה ליוסף קמחי . לימים גבעת עליה והתמקמו בו, בליה'בית בג

, התחלתי ללמוד בבית הספר הירוק בגבעת עליה. וכולנו גרנו בחדר אחד
 שהיה חבר, אלברט סמואל, אבל כבר בסוף שנת הלימודים הוחלט בהמלצתו החמה של דודי

במהלך הקיץ מצאתי את עצמי . להעביר אותי לקיבוץ, הצעיר השומר
איפה שהוא , "עלי קאסם"במסגרת של קיבוץ יד מרדכי במקום שנקרא 

והוכן , שם שכנו חברי הקיבוץ עד ששוחרר הקיבוץ מידי המצרים. בשרון
  .עברנו להתגורר בקיבוץ, למיטב זכרוני, בסוף הקיץ. למגורים

, למדנו ביד מרדכי 3553עד שנת . שובצתי כילד חוץ לכתה של ילדי הקיבוץ
סיימתי את . בקיבוץ נגבהבתיכון שלמדנו בתנאי פנימייה ' החל מכתה וו

בו הייתי עד כשנה לאחר שחרורי , התיכון בנגבה וחזרתי לקיבוץ יד מרדכי
. השלמתי את בחינות הבגרות, עזבתי את הקיבוץלאחר ש .מהצבא

לימודי כלכלה בי לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים תהמשכ
ומאוחר יותר תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטת תל , ומדע המדינה

 . אביב
. את רוב שנות עבודתי ביליתי בבנק דיסקונט בתפקידים בכירים ומעניינים

הנתי וגם כי, לאחר פרישתי עבדתי כיועץ עצמאי בתחום הכלכלי פיננסי
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סיימתי תואר נוסף , לאחר הפרישה, במקביל. כדירקטור חיצוני בקבוצת הדלק במשך שש שנים
 . בתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב

טיפול באנו מחלקים , יוםכאת זמננו  .שנים ולנו שלושה ילדים וששה נכדים 55אני נשוי לאידה כ 
 .ואני גם מקדיש זמן לציור, ונייםריקודים סל, שמיעת הרצאות בנושאים שונים, בנכדים

 
 

 רונית לייטנר

  2430-1027ל  "ראובן כהן ז
 

וחי בה עם משפחתו הענפה , ה וויקטור כהן'בזגרב שבקרואטיה לרוז 30.6.10 - ראובן נולד ב
  .35והמורחבת עד גיל 

הם  ולאחר זמן  ( (kraljevica קרליביצה ריכוזהמחנה בה המשפחה נעצרבמלחמת העולם השנייה 

  (.(Rab הועברו למחנה באי ראב
לא , כל יתר בני משפחתו .אחיו סבו וסבתו לארץ, עלה עם הוריו 3555עם סיום המלחמה בדצמבר 

  .שרדו את המחנות נספו והושמדו
שם שהה ועבד עד , במסגרת עלית הנוער לקיבוץ שער העמקים, עם עלייתו ארצה הגיע ראובן

 .ל היםבו שירת בחי, ל"למועד גיוסו לצה
עד שפנה , עבד תקופה בשגרירות הנורווגית בתל אביב, החל לחפש את דרכו, עם שחרורו מהצבא

, לעסקים פרטיים ומגוונים בתחומים שונים שפתחו בפניו אפשרויות רבות שהתאימו למזגו הסוער
  .למרצו ולסקרנות הגדולה שאפיינה אותו

 
  .נישא ראובן לנדה 3556בשנת 

קבעו את מקום מושבם , ונדה הצעיריםראובן , בני הזוג
ילדו וגידלו  את , בה הקימו את עסקיהם, בעיר נהרייה

 .תמירמיכל ו, רונית: ילדיהם
הכיל את התחומים בהם מצא ראובן לצרה היריעה מ

 . הן בתחום העסקים והן בתחום הרוח, עניין
, נתינה, פעלתנות ציבורית, יוזמה, חייו התמקדו בעשייה

 –ייצריות והרבה אהבה ואיכפתיות ,  יצירתיות,  רב גוניות
באשר הוא , תוך סערה ומרץ בלתי נדלים ואהבת אדם

הדומיננטית יוצאת הדופן  אישיותושאפיינו את  –אדם 
  .והמיוחדת

, יהגיאוגרפ: תחומי התעניינותו והתעסקותו חבקו עולמות
וכדי להיות , מוזיקה , ספורט , היסטוריה, תרבויות

מעודכן ולהתחבר עם נכדיו הצעירים ותחומי העניין 
לפענח את סודות , אף השכיל ללמוד מחשב, שלהם

 .רטפון ולהיות מקושר וזמין לכל תחומי החייםאהסמ
שהפך את הנתינה , רך לבב ,איש רעים  ראובן כל חייו היה

 .לשם דבראותו האמפטיה שחש כלפי כל נזקק הפכו , אהבת האדם שבו, יובסתר לחלק מרכזי בחי
דרך ארץ , אהבת הארץ , דאג להנחיל  ערכי נתינה ואהבת הזולת, למשפחתו שהיתה בבת עינו

  . וחשיבות אחדות המשפחה
כאשר בתאריך , ואת חייו כפי שחי  אותם, מותו הדרמתי של ראובן אפיין את האיש אדום השיער

  .נפטר בשנתו, ערב יציאתו לקרואטיה למפגש רעים,  35.5.3035

אך מתנחמים בכך , ומוקיריו יתקשו למלאו, חבריו, ר חלל שבני משפחתונותרעם הסתלקותו 
  .חי חיים מלאים והשאיר אחריו את מורשתו ראובןש
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 חייפ-טניה בן

 הטיול הבא
 

בפגישת סיכום לאחר טיול ראשון הוחלט שהיעד הבא שיבוא אלינו לטובה יהיה באזור מערב 
אזורים אלה " מגלים"למרות שבזמן האחרון יש יותר ויותר ישראלים ש. סרביה ומזרח בוסניה

ניפגש עם חברי , בלגרד וסרייבו: נבקר בערי בירה של סרביה ובוסניה". בתוליים"הם עדיין די 
נבקר גם באזור הררי . מקומות חשובים למורשת, נבקר בבתי קברות יהודיים, דיתהקהילה היהו

נסיעה ברכבת של פעם וכפר בנוי מעץ של הבמאי המפורסם אמיר , יפיפה של סרביה ונהנה מטבע

שילוב , (The No Smoking Orchestra""שכמה פעמים ביקר בארץ עם הרכב שלו )קוסטוריצה 
 . קומות יפיפים של טבע והיסטוריהשל טיול שורשים וביקור במ

איוו   של וספראת לקרוא : המלצה למטיילים. תחילת נובמבר 7 סוף אוקטובר: מועד הטיול 

 .  ((Na Drini ćuprija  "דרינההגשר על "  אנדריץ

https://www.haaretz.co.il/literature/1.1858450 
 

 :ועדיף בדואר האלקטרוני  053-3553650טניה בן חיים לפרטים והרשמה לפנות ל

Tanyabh64@gmail.com 
 

 שיהיה רק טוב

 
 

 תודה לתורמים
 

 לסרט
Miguel Pinkas  16000  $- ב"ארה  
 ב  "ארה -$   5000משפחת ברכה  

 
 Janos  Fenjvesתרומות לכבודו של מר  

Elizabeth               Fenjves  5000 $   
  Goodstein Donald 1000$    

Trustee M. Susan               1000$   
 

 .₪ 3000וישניה קרן 
 . ₪ 500אפרת גרליך  
 .₪ 550אילנה שטיין  

  .₪ 350  ר תמר ארז"ד
 .₪ 300דידו אלקלעי 

 . ₪ 300דינה שמיר  
 , לזכר הסבים בלנקה ויצחק פאפו מסראייבו

 .שנספו בשואה
 

 פעילויות ההתאחדות
 .₪ 300איזי קבליו  

 .₪ 350ראובן ונאדה כהן  
 לזכר אמה זדנקה ליפה -₪   350ליפה רות  

 
 
 

 לארכיון
 .₪ 350דנה פינצי יחזקאל  

 
 

 
 

  

https://www.haaretz.co.il/literature/1.1858450
mailto:Tanyabh64@gmail.com
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 המסורתי השנתיהפיקניק  -מפת הגעה 
 1027אוקטובר  5 ,חג הסוכותיום שלישי ב –שיערך ביער בן שמן 

 
לא , 6או כביש )נוסעים בנתיב האמצעי לכיוון ירושלים , אחרי מחלף לוד  :2מכיוון תל אביב כביש 

 , !(לימני לכוון העיר מודיעין
בן "ימין לכיוון  מטרים יש יציאה בצד 550 -לאחר שעברנו את הפנייה למחלף מודיעין לאחר כ

 .551עולים על הגשר ופונים שמאלה לכיוון כביש , "שמן
מטר ובאפשרות הראשונה לפנות  300 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ 500 -אחרי כ

 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ימינה 
 "(.לולהעפר ס"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ

 .עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

 ,3מ לאחר מחלף נשרים להשתלב לימין לכביש "ק 1 -כ  :6מכיוון דרום בכביש 
 .להמשיך בנתיב הימני ולצאת ביציאה לכיוון בן שמן ימינה

מטר ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה  300 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ100 -אחרי כ
 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ
 .עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

, 3מ לאחר מחלף נשרים להשתלב לימין להמשיך בכביש "ק 5 -כ  :2מכיוון ירושלים כביש 
 .יציאה לכיוון בן שמן ימינהלהמשיך בנתיב הימני ולצאת ב

מטר ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה  300 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ100 -אחרי כ
 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ
 לינוע, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

מ לאחר מתקן אדם להשתלב לימין להמשיך בכביש "ק 3 -כ  :443כביש ( העיר מודיעין)מכיוון 
 .בן שמן7להמשיך בנתיב הימני ולצאת ביציאה לכיוון לוד, 551

לפנות שמאלה ( קצת בהפתעה)מגיעים לרמזור , מטר לקחת את הנתיב השמאלי300 -אחרי כ
 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ברמזור 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

עוברים מתחת , מ לאחר בית נחמיה"ק 1 -כ  :444כביש ( אלעד/מודיעים/שוהם)מכיוון צפון 
מטר  50 -זור להמשיך ישר עוד כוליד בית העלמין ומגיעים לרמזור לפנות שמאלה ברמ 6לכביש 

 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה 

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ
 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

וליד בית  6עוברים מתחת לכביש , 555במחלף בן שמן יורדים לכביש   :6מכיוון צפון בכביש 
מטר ובאפשרות הראשונה  50 -העלמין ומגיעים לרמזור לפנות שמאלה ברמזור להמשיך ישר עוד כ

 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )לפנות ימינה 

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ
 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

עוברים את גינתון ואת בן שמן וכפר הנוער חוצים את הגשר   :443כביש ( העיר לוד)מכיוון 
מטר  300 -ברמזור להמשיך ישר עוד כ, מטר ומגיעים לרמזור 300 -ממשיכים ישר עוד כ

 (.5135גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן 100 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
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 4324כביש   Waze :X=244414 ,  Y=650526קואורדינאטות ב  למי שירצה להכניס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :להביאמה 
 שתייה וכל מה שישמח אתכם ואת חבריכם, אוכל לפיקניק

 חג שמח
 
 

 
 
 
 


