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מציינת אימי את יום שחרורה ממחנה העבודה , גם השנה בתאריך התשעה במאי

Wüstegiersdorf .( מחנה זה בו היא שהתה היה תחנתה האחרונה במלחמת
הוא היום בו היא יצאה לחופשי –התשעה במאי  –תאריך זה 

ולנו היהודים היא הייתה איומה , שנה לתום המלחמה הנוראה 70מציינים בכל העולם 
לחופשי - סיום המלחמה הוציא את אלה ששרדו את התופת 
אובדן הכל והתמודדות וחשיפה , הוא הפגיש אותם עם מציאות שונה ואכזרית

לא בארץ ולא בעולם, ת יהודי יוגוסלביה כמעט ולא הובאה לידיעת הציבור
אנו כותבים את קורותינו למען , אנו מוציאים ספרים, קוראים את שמות יקירינו שנספו ושנרצחו
אף אחד אינו יודע, מלבדם, אך הכל נשאר במשפחה

אנו רוצים להביא את שואת יהודי יוגוסלביה לתודעה ציבורית גדולה יותר ויש לעשות 
  .שאר פרשיה עלומהיהרבה יותר כך שהיא לא ת

משה בו שחר ויואל פישר נרתמו למשימה זו ועושים ימים כלילות בכדי , חברינו מרים אביעזר
הינה יקרה ודורשת משאבים שהם הפקת הסרט . להביא לידי גמר את הסרט העוסק בנושא הזה

  .אירו 30,000 –לסיום הסרט חסרים לנו כ 
כל תרומה תסייע לנו ותקרבנו לסיום ההסרטה . אנו זקוקים לעזרתכם ובעיקר לתרומותיכם

נוכל להקרין את הסרט ברשתות הטלוויזיה  2016תקוותינו שביום השואה בשנת 

  :תן להעביר באחת מהדרכים הבאות 
6157002תל אביב מיקוד    57106ד .ת,  התאחדות עולי יוגוסלביה

70627058: חשבון   803בנק לאומי סניף  ) : תושבי הארץ

 : ל "שבון בנק למשלמים מחו
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ביטאון   

    

                                                63נה ש             
  

  
  רמןמירי ד

  ר"דבר היו
  

  חברות וחברים יקרים
גם השנה בתאריך התשעה במאי, כמידי שנה

Wüstegiersdorf{ווסטגירסדורף  
תאריך זה . יהיהעולם השנ

מציינים בכל העולם , שנהה
סיום המלחמה הוציא את אלה ששרדו את התופת . שבעתיים

הוא הפגיש אותם עם מציאות שונה ואכזרית, בהם בהלם נוראי
  .עם גודל האסון

ת יהודי יוגוסלביה כמעט ולא הובאה לידיעת הציבורשוא
קוראים את שמות יקירינו שנספו ושנרצחו

אך הכל נשאר במשפחה. הדורות הצעירים
אנו רוצים להביא את שואת יהודי יוגוסלביה לתודעה ציבורית גדולה יותר ויש לעשות . מודעיםולא 

הרבה יותר כך שהיא לא ת
חברינו מרים אביעזר

להביא לידי גמר את הסרט העוסק בנושא הזה
לסיום הסרט חסרים לנו כ . מעבר ליכולותינו

אנו זקוקים לעזרתכם ובעיקר לתרומותיכם
תקוותינו שביום השואה בשנת . והעריכה

  
תן להעביר באחת מהדרכים הבאות את תרומותיכם ני

התאחדות עולי יוגוסלביה .1

תושבי הארץ(חשבון בנק  .2

שבון בנק למשלמים מחוהח .3
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בנוסף אנו מקוים שבני הדור השלישי והרביעי יעשו עבודות חקר על שואת יהודי יוגוסלביה ובכך 
  . מוריהם ומעגלים נוספים, ינה בפני חבריהםיחשפו את קורות יהודי יוגוסלביה והמחנות שהיו במד

, אותה הכינה נגה לוינסון, ליון הנוכחי אנו מביאים עבודת חקר על מחנה ההשמדה יאסנובץיבג
  .יחד עם שתי חברותיה, )נכדתה של חברתנו לאה לוינסון(, ב"תלמידת י

  ....ותם וכו תרב, נשמח מאוד לפרסם עבודות נוספות הקשורות ביהודי יוגוסלביה קורותיהם
התנדבה לרכז את המתנדבים אשר יהיו בקשר עם חברינו בקהילה , חברתנו אוליברה מירקוביץ

, מי שמעוניין להתנדב בעשייה זו. אנו נערכים לקראת יצירת מערך קשר עם החברים. היוגוסלבית
  050-3491215:    מתבקש ליצור קשר עם אוליברה 

רוע יהא. עולי יוגוסלביה התאחדותל השנ 80 רגל מלאתלרוע חגיגי ייים אנק 2016בשנה הבאה 
ר הועד של "ויו, נו דורון שידלוב ראש מועצת גבעת ברנרייתקיים באדיבותם ועזרתם של חבר

רוע יצומן של ההתארגנות וההכנות לקראת האיאנו בע). !שניהם מחברינו (ון עמוס ציון מושב קדר
  .שלז – וזאת בעזרתו והנחייתו של חברנו דוד שלזינגר

  :? ומה עשינו בזמן האחרון 
  ).כתבה על כך בהמשך(הוד והתארחנו אצל חברתנו האומנית דינה מרחב - ביקרנו בעין

   .לזכר יהדות יוגוסלביה שנספתה בשואהליד האנדרטה  ,יום השואהלטקס , בשורשערכנו 
דלוב והצוות בהזמנתו ואירוחו של ראש המועצה דורון שי, התארחנו במועצה אזורית גבעת ברנר

מחברנו   3  בה הוצגו צילומיהם של"  צלום בגיל"בקרנו בתערוכה  .מאגף הרווחה של המועצה
  ).כתבה על כך בהמשך(

י יחזקאל ושאר 'בארגון והנחיית דנה פינצ, התארחנו בארכיון שלנו בגבעת רם בירושלים
  .המתנדבים שלנו בארכיון

  ?ומה בהמשך 
. בכרמיאל, 107ל  "צה' רח, בספריית כרמיאל  19:00  בשעה  7.6.15  - ערב יוגוסלבי ב -

הערב יכלול שירה בהנחיית יוליו פרסבורגר ואוכל יוגוסלבי ממטבחו של כל אחד 
  ..  מהמשתתפים

נבקר ובכניסה למוזיאון  11:00  -נפגשים ב  22.6.15  -נבקר במוזיאון המקרא בירושלים ב -
  .בהדרכת חברתנו נעמי ניב"  בבילון"בתערוכה 

  
מצטרפות למערכת העיתון חברותינו תמי טורובייץ , שחר-משה בן, "גשר"לעזרת עורך העיתון 

  ! תודה על רוח ההתנדבות . ואמירה פיקר לנג
  !תודה מיוחדת לאיונקה שמי עבור התרגומים 

של ההתאחדות וכן באתר שלנו , ולפני סיום ממליצה בחום לבקר באופן קבוע באתר שלנו
  .תמונות ומאמרים מעניינים, רסמים בו מידע חשובאנו מפ. בפייסבוק

  !אנו חברי הועד ושאר המתנדבים עמלים רבות למענכם ושמחים לראותכם משתפים פעולה 
  שלכם

  מירי דרמן
 

  שחר-משה בן

  !לא ספרתי, לא יודע. לס'יהודים בלוס אנג 600,000אומרים שיש כ 
  

מה שנקרא כאן , רוב היהודים מתגוררים בעמק
באינסינו  וואלי , בטרזאנה) VALLY( הוואלי

ובבברלי ווד ופארפאקס שם גם ' ויליץ
  ".ישראלים"מתרכזים רוב ה

לס בין 'מערב לוס אנג, כאן באזור שאנו גרים
הרחובות פיקו ואולימפיק יש גם הרבה מאוד 

אבל , השפה השלטת כאן היא הפרסית. יהודים
תן לראות הרבה דתיים יבשבתות בעיקר נ

  .ד האשכנזיוחרדים מהצ
בתי , במערב רחוב פיקו יש הרבה בתי מדרש

, חנויות ספרים. כנסת וחנויות של יהודים
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כאן במערב , פתח בחנות שלו   RALFESאפילו בית המסחר . כל בו כשר וגלאט כשר ,יודאיקה
  .ויותר ויותר לובשי כיפות ושטריימלך  נראים שם, פיקו אגף כשר וגלאט כשר

, במיוחד בשל העובדה שהנכד שלילנו עניין יום יומי ו םה" ישראלים"ם המפגשים עם יהודים וע
  !!!קומפלקס ענק שהוא לכשעצמו. לומד בגן ילדים של בית הכנסת סיני, ליאם

יש בו גני ילדים מטרום טרום ועד גן חובה ואחר כך 
  .הרבה כיתות בכל שכבה, בית ספר ענק

" משפחתי"אחד , בתי כנסת 2יש בקומפלקס 
כמה מאות מקומות ישיבה ובית הכנסת  שמכיל

לא יודע כמה , ראיתי אותו. הגדול שנועד לחגים
  !הוא מכיל אבל הוא גדול מאוד

בימי " ישראלים"אני פוגש גם קבוצה גדולה של 
בני טל ואני הולכים להטיס , שבת וראשון כשאנחנו

בין המטיסים יש הרבה ישראלים והם . טיסני רדיו
רק בהטסות אלא גם  יצרו חבורה שנפגשת לא
  .באירועים ומפגשים אחרים

שקט ושלווה פה למרות שכולם יודעים כמה לוס 
אך מי שלא ממש התנסה בגודל . לס גדולה'אנג

בכדי . שלה יהיה לו קשה להבין מה באמת גודלה
או מקיפים את /לא פעם אתה נדרש לעלות לכבישים המהירים שחותכים ו, להגיע ממקום למקום

  . הזאת העיר הרבתית
לקח מעל חצי שעה להגיע ואחר כך התברר לנו מהמשפחה שנכנסנו לאזור , נסענו לקנות דונאטס

  ".לא רצוי להסתובב שם"ש
האנשים אבל באופן כללי מדהים לראות את הכבוד וההערכה ש ,נכון שיש גם אזורים כאלה

י רגל שחוצים את אם יש הולכ. חנויות והכי יפה לראות זאת בכבישב, ברחוב, זה לזה רוחשים
הכביש המכונית שפונה ויש לה זכות לנסוע תעצור ותמתין עד שכל מעבר החציה יתפנה ורק אחר 

  !כך תיסע
 ברמזור אורגם כאשר המותר לפנות ימינה  צמתיםברוב ה. חוקי התנועה פה שונים מאשר בארץ

עד ימתין  ,מאלהש מי שצריך לפנות. ים אין רמזור מיוחד לפניה שמאלההצמתברוב . אדוםהוא 
. יעברו ורק אחר כך הוא יפנה שמאלה, הנוסעות מולו ושאת נתיבן הוא צריך לחצותשכל המכוניות 

ההסדר הוא שמי שמגיע . בהצטלבויות הדרכים שלא בכבישים ראשיים יש עצור בכל כיווני הנסיעה
  .ראשון לצומת נוסע ראשון וכן הלאה

יותר רמזורים והרבה יותר , וניות מאשר בארץ ישראלותאמינו לי שכאן יש יותר מכ! כן זה עובד
או שאולי התרבות וביניהם כיבוד , אולי המשמעת כאן יותר חזקה. זה עובד, ואיזה פלא, צמתים
  .הזולת

  .חומר למחשבה

  
  )בוריס פליישמן( משה טלמור

  .סיפור אמיתי על אבן
 

 ,הובאו אימי לאה 1944באחד ביוני 
משפחה הוריהן ובני  ,אחותה פניה
יוגוסלביה למחנה שב, סאד-אחרים מנובי

  .ההשמדה המפורסם אושוויץ שבפולין
בהיותה צעירה ובריאה נשלחה על ידי 

צריף מספר   " Bמנגלה למחנה הנשים ״
שם הפכו לעבדים במחנה בירקנאו . 22

   .לייצור תחמושת Unionהקרוב במפעל 
קועקע על זרועה  A80784המספר 
. לה לא שרדורוב העבדים הא. השמאלית

  .אימי שרדה
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הצטרפתי אל בתי רוני ובני כיתתה מבית הספר אלון ברמת  2005 ביום קר בחודש נובמבר שנת 
  .השרון למסע לפולין שמבוצע על ידי בני נוער רבים בישראל

בהליכה לאורך  .פיסית ובעיקר נפשית ורגשית, מסע הקשה ביותר שעשיתי בימי חייהזה היה 
  ".Bשוכן מחנה הנשים ״, חנות מימיננוהמסילה בין שני המ

עזבתי את הקבוצה מבלי לדווח לאיש ומבלי לקבל אישור של איש הביטחון ודרך פתח קטן בין 
למעשה אין שם  .22מספר . הגדרות המחושמלות החלודות רצתי ומצאתי את הצריף של אימי

   .הקפצה וברח ארנבת מבוהלת מ״כניסתי לצריף״  .רק הריסותיו. באמת צריף
  .כל שיכולתי לעשות היה להדליק נר זכרון ולומר כמה מילים לעצמי ולאימי המנוחה

  .לקחתי אבן קטנה מבין ההריסות
  .לא סיפרתי לאיש על מעשיי אלה

  .את האבן שמרתי בשקית ניילון קטנה ונשאתי בתיקי כל העת
  .השנים חלפו....?מידי פעם עלתה בליבי המחשבה מה עלי לעשות עם האבן 

. לפני מספר חודשים עלה בראשי רעיון 
עליה . האבן הזאת צריכה להפוך לתכשיט

להישמר בתוך מעטפה ולציין עליה את 
  .המידע החשוב ביותר

מצאתי אמנית אשר הבינה את חשיבות 
  .האבן עבורי

על , לא כולה. רוב האבן נעטפה בזהב
  .מנת לאפשר להבחין באבן האמיתית

מעטפת  המידע החשוב על אימי נחרט על
  .הזהב

  .זהו התכשיט אותו הנכם רואים
האבן מהימים האפלים ההם של אימי 

  .תכשיט שישמר לדורות הבאים. ובני משפחתי ובני עמנו הפכה לתכשיט
  .תנוח בשלום אימי על משכבה יחד עם שאר קורבנות אותם ימים אפלים

  
  

  
  

  טורובייץ   תמי
 ,בצער רב מודיעה על פטירת אימי היקרה

  בנובמבר )יננפלדב לבית(קס לאה גלי
2014 

גליקס ז״ל נפטר ) פרדיננד(אריה , אבי
  2003  ביולי

  

שנאמרו לזכרה של לאה  דברי הספד
  : בתה  י"גליקס ע

  
  ..... המסע נגמר , זהו

, 1928מסע שהתחיל בשלושה בנובמבר 
   .כפר קטן ביוגוסלביה, בפאקרץ
. תמימים. החיים שלך היו טובים 13עד גיל 
סבא  –מצד אבא שלך . ום ואהבהמלאי ח

הרמן ביננפלד הייתה לך משפחה  –שלי 
משפחה מגובשת . אחים 11הם היו . גדולה

שאותה אני לא  –אנה  –אמא שלך . ושמחה
  .התייתמה בגיל צעיר –הכרתי 

  .שאהבת מאד –אריך –היה לך אח צעיר 
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סיפורי נסים קרו לכם . ם אתם ברחת. הגרמנים נכנסו ליוגוסלביה. נפלו השמיים 13בת  כשהיית
הובלתם לתחנת הרכבת בדרך אל האל . הלשינו עליכם ונתפסתם באסם שבו התחבאתם. בדרכים

הוא . מה שלו והציל אתכם'חזור ומשום מקום הופיע שוטר מקומי כשהוא לבוש מדים על בגדי הפיג
  .בדרך אל החופש והביטחון. אתכם לרכבת בדרך לאיטליה  העלה

   .אריך כמעט החליק מקרחון  תר כשברחתם מאיטליה לשוויץשנתיים מאוחר יו
  .אלוהים שמר עליכם

  .חזרתם מהמלחמה משפחה שלמה
אם הייתה . אנה חלתה ונפטרה –אמא שלך . התחילו האסונות אחרי שחזרתם לזגרב, אבל

   .אנטיביוטיקה בהישג יד הייתה לי סבתא
  .דיתכמה חודשים אחר כך פגשת את אבא בבניין הקהילה היהו

בואי הנה ..." י וואמו מאלה צרנה'דוג"אמר לך   ,כך סיפרתם, אבא ,והוא, 18את היית אז בת 
   .מטר וחצי   כמעט, היה לך שיער הכי שחור ובאמת היית קטנה. שחורה קטנה

אמו של : אני מבקשת להזכיר את שמות בני המשפחה שלו. אבא שלי איבד את כל עולמו בשואה
   .סנונית בעברית –  וולסטיצה –ואחותו הצעירה וולסטה , רוברט אביו, רוזה -אבא שלי 

אבא . מחנה ריכוז נוראי בקרואטיה, רוזה וולסטיצה גליקס נספו ביסנובאץ –אמא של אבא ואחותו 
  .ניספה באושוויץ -רוברט גליקס -של אבא שלי 

. דשיםהשארתם את העבר מאחור ופתחתם חיים ח. אבא נשאתם ועליתם ארצה אמא ואתה  את
  .נפרדים לגמרי מהחיים בארץ, תמיד אמרת שהחיים באירופה היו החיים הקודמים

הוא . לחיל הים, ל"האח הצעיר והאהוב שלך התגייס לצה, אריך. אבל הטרגדיות עדיין לא הסתיימו
הוא . פשוט נעלם. היה בשמירה בחוף עתלית עם סירה ונשק וכשבאו להחליף אותו אריך לא היה

היו . 82הוא היה צריך להיות השנה בן . אריך נשאר נער צעיר. נעלם ולא נמצא .הסירה והנשק
   .בני דודים ואחיינים, צריכים לו ילדים ונכדים ולי דודים

אמנם היינו משפחה קטנה קטנה אבל   .בת עיניכם. בת אחת. שנות נישואים 10אני נולדתי אחרי 
יצרתם קבוצה –צולי שואה מיוגוסלביה אתה אבא ועוד כמה וכמה משפחות של ני, את אמא, אתם

בחורף היינו נפגשים . אתם הקמתם לנו משפחה אלטרנטיבית. שמחה ובריאה של הורים וילדים
בחוף , בקיץ נפגשנו במכמורת, )זה היה מותר(בכל שבת שמשית ביער וקטפנו פטריות ורקפות 

    .הים
   .פורים ואת הסילבסטר איך חגגתם את. איך ידעתם לשמוח  .ילדות מאושרת הענקתם לנו

ישראל היא הבית . חלק מהחברה הישראלית הם מלח הארץ אתם הפפריקה של הארץ הזאת
   .כאן במדינה המסוכסכת שלנו. היחידי שלכם
רוב הגברים נמצאים . לאט לאט החלה הפרישה. אתם התבגרתם והתחלתם להזדקן. אנחנו גדלנו

  .לפני יותר מעשוראבא שלי נפטר . כאן וחלקם בבתי קברות אחרים
, למרות הטרגדיות שעברתי, אם אני מסכמת את החיים לי, תמי" –לפני כשלוש שנים אמרת לי 

היו לי , אהבתי את העבודה שלי, חייתי עם אנשים שאהבו אותי. החיים שלי היו בסך הכל טובים
באמצע  למה את מסכמת את החיים שלך ככה –שאלתי אותך .." ראיתי עולם, הרבה חברים טובים

  .כנראה שהרגשת  אבל. לא ענית לי. 83או  82החיים בגיל 
הלכנו מרופא לרופא הם בדקו . ואכן כמה חודשים מאוחר יותר הרגשת שהיכולות שלך יורדות

המחלה שנולדה עם . אבל את צדקת. שהירידה בזיכרון מתאימה לגיל. ואמרו שאת בסדר גמור
הרגשתי איך שאת הולכת . לחטוף אותך, אותךלטרוף , התקדמות הרפואה החלה לבלבל אותך

   .לא מסבה את ראשך לאחור, הולכת אל עבר האופק. ומתרחקת ממני
בית אבות סעודי ששמש . בקבוץ רמת רחל" בית סבאבא"כמעט שנה היית במקום המופלא , אמא

   .שם טיפלו בך באהבה ובמסירות אין קץ. לך גם הוספיס
עוד מעט את הולכת הצוות כולו בבית סבאבא עשה כל בכדי בימים האחרונים שכבר היה ברור ש

  .בכדי שלא תכאבי, שלא תסבלי
. כל כך אהבת את מיכל ואת מעיין. לא פוחדת מכלום. עצמאית. עוצמתית. היית אישה חזקה. אמא

   ..אהבו אותך אמרת הרבה פעמים והן כל כך" הן התרופה שלי"
כמה זמן עוד אוכל  –ואת ענית  –לא צריך  –י לך אמרת, בכל פעם שבאת אלינו הבאת להן מתנות

  .לפנק אותן ולהביא להן מתנות
אנטומיה היה אפשר . שלד עצמות. בסוף המסע שלך היית סמול מאמא  .היית לי ביג מאמא, אמא

  .האישה שכל כך אהבה לבשל ולאכול הייתה כמעט מוזלמן. ללמוד על הגוף שלך
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  .שנתיים קשות עברו עליך. מגיע לך לנוח. נוחי. היי שלום. אמא
   זה ייקח עוד זמן. אני עדיין לא מעכלת

שנים אחרי שאבא , עכשיו. לאורך כל הדרך הייתם לי משענת. את ואבא תמכתם בי תמיד ,אמא
    .וזה נורא קשה. גם את הולכת, הלך

ממש עוד , עכשיו. העיניים האוהבות נשארו, כשמחלה לקחה אותך הגוף. כשאבא הלך את נשארת
אני אחרת משניכם אבל אתם בתוך נשמתי . אתם בתוכי. מעט מה שיישאר הוא רק מה שבלב

  .ואתם השורשים שלי ואני עץ שמגדל פירות נפלאים שאהיה להם בבוא העת שורשים
עם השנתיים הקשות האחרונות אני מרגישה שכרגע אני מאבדת , אמא עם כל ההתקוטטויות שלנו

   .בחיים שלי שהיה כל כך משמעותי -את  - אדם
  
  

  מירה צחור 

  "שיכון היוגוסלבים"גדלתי ב
  

, "חרב- אל- סרפנד"הורי גרו אז בכפר .  1951ורה ואשר ביטי בשנת , בת בכורה להורי, נולדתי
  .י תושביו במלחמת השחרור"כפר ערבי שננטש ע

היה מטבח  . לכל משפחה ניתן חדר. בקומה השניה, באחד מחדרי בית מוכתר הכפר והורי גר
  .רותים היו בחצרימשותף והש

  .רק סיפורים ששמעתי, כרונותיחרב אין לי ז-אל-מסרפנד
- עברנו להתגורר בבית בשיכון היוגוסלבים שנקנה בסכום של , בהיותי בת שנתיים, 1953בשנת 

  . י"ל 36
הורי חיברו . יום המעבר לשיכון זכור לי

נדנדת , שהיה בחצר, למתקן ליבוש כביסה
דנדו אותי בעוד הם בד ומפעם לפעם נ
  .עסוקים בסידור הבית

או בשמו , השיכון שנקרא שיכון היוגוסלבים
שכן צפונית , הרשמי שיכון עולי יוגוסלביה

, ולמוסך האוטובוסים של חברת דן לירקון
  .דרומה לשיכון ישגב

כל . הבית שגרנו בו היה בית דו משפחתי
ר והיא כללה "מ 36-40יתה בגודל ידירה ה

חדר אחד גדול , רותיםיש/מקלחת, הול
  . ומטבח

יתה יבהול ה. הסטנדרטים היו מאוד נמוכים
מיטת סוכנות ליחיד מברזל בחדר הגדול 

עם , מיטת תינוקות הייתההמיטה שלי . מיטת סוכנות רחבה יותר ומתחתיה מיטה נוספת הייתה
חן האוכל נדמה לי שגם שול. מרשת חבלים וארון הייתהשלד ברזל צבוע בלבן והדופן הנפתחת 

  .היה בחדר הגדול
המקרר של (כמו כן היה ארגז קרח . היה שם משטח שיש ועליו פתיליה אחת. המטבח היה קטנטן

בלוק קרח עטוף בשק יוטה הביתה מעגלתו   1/4ואני זוכרת את אמא נגררת עם ). אותם ימים
  .של מוכר הקרח, הרתומה לסוס

קירות הבית היו מסוידים בסיד לבן . חיו כולםכך . הכל היה פשוט וצנוע. הימים היו ימי הצנע
כי איש לא ) אצלנו זה היה בצבע קרם צהבהב(וקירות המטבח והמקלחת היו צבועים בצבע שמן 

  .חלם אז על חרסינה או קרמיקה
חנות המכולת של משפחת  הייתהשם . קניות היום יום נעשו במרכז המסחרי הקטן של שכון ישגב

סוכנות דואר , קופת חולים, חנות ירקות קטנה, מספרה הייתה, גריתשדיברו הונ) מפרקו(וייס 
  .שאינני זוכרת מה נמכר בהן, ת קטנותוקטנה ועוד שתי חנוי

, מלא בעשבים, חצץ מגרש גדול וריק, בין ביתנו לבין המרכז המסחרי ובלוק הבתים ששכן מולו
שהפכו עם , עצים צעיריםניטעו במגרש ) 1957בשנת (לקראת המעבר שלנו משם . לטאות ונחשים
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לקופת , אל המכולת, אל גן החובה, חצינו את המגרש בדרכנו צפונה, בזמנו. השנים לחורשה
  .תל אביב - החולים ואל תחנת האוטובוס שקישרה אותנו עם העיר הגדולה

  .הבית שלנו היה בית פינתי במגרש והיה ממוקם מעל למפלס הרחוב
כדי שהוא דורך  ןוכובש אותן תוכ) 10-15(מדרגות , בטוריה, חוצב בעמל רב, אני זוכרת את אבא

  . כדי שאפשר יהיה להגיע הביתה בקלות, עליהן במרץ
כדי לעזור לו , שאת האדמה שלה פיזר על הדשא) בור" (מערה"אבא חפר " הגבעה"בצלע 

מקום מסתור ומקום לחלימת , לי מערה סודית הייתההמערה הקטנה . להתאושש אחרי החורף
  ...מותחלו

חצר שאבא טיפח לאחר שובו  הייתהלבית 
מעט  ,אהוא שתל בחצר דש. מהעבודה

העצים היו . פרחים ושיחים ונטע עצי פרי
  . הנות מפירותיהםיצעירים ולא הספקנו ל

שלוש -בחצר גם נבנה לול קטן לשתיים
  ).לי(תרנגולות שסיפקו ביצים טריות לילדה 

קיימת וזכורה לי  הייתהמערכת ביוב לא 
מעבר  ותעלת הביוב המשותפת לנו ולשכנינ

, פעם גם נפלתי לתוכה. משפחת קאריו, לקיר
  .במעבר בין החצרות

בשיכון גרו בעיקר משפחות של עולי 
ילדיהם . מולנו גרו בני הזוג מנדיל. יוגוסלביה

אבל ביקרו בו , הגדולים כבר לא גרו בבית
שהיה שובב לא , תכופות והנכד הבכור חיימקו

בבית השני גרו , ממול. ניסים מנדיל הוא בנם של הזוג. חבר למשחקים מעבר לכביש קטן והיה
לא רחוק גרו משפחת אהרוני רוזה . שהיו חשוכי ילדים, וטילדה) רפו(משפחת מוספיה רפאל 

  . היה לי חבר ילדות אהוב מאד, שלא היו יוגוסלבים אבל בנם מיקי, ובנימין
. גולי קניה: לימים הוא נקרא. רק מספר, וב לא היה אז שםלרח. השכונה הקרובה ביותר הייתהזו 

  .תל אביב, שכון היוגוסלבים, הדואר שנשלח אלינו היה לכבוד משפחת ביטי, אבל
 ,פרנסס, ספורטה, משפחת גרינברג, משפחת בנאו. בהיקף הרחב יותר גרו משפחות נוספות

ר וחלקם אף חלקו את ביתם עם אלו גרו בבתים גדולים יות. טרפר ועוד, ברגר, ברמן, עובדיה
  .קרובי משפחה בודדים

  
כך , או ללא ילדים, המשפחות מסביבנו היו עם ילדים גדולים. הילדים הצעירים היו סוג של פלא

ככל .  כולנו דיברנו יוגוסלבית אבל בינינו דיברנו עברית. הילדים הצעירים היינו בלב ההוויה, שאנו
.  החברים אליהם הביתה/משום כך הורי הזמינו את השכנים. תרהזכור לי הייתי הילדה הצעירה ביו

. עד לשעות המאוחרות, ואחריהן שירים, כנראה בימי שישי, מפעם לפעם היו ארוחות משותפות
הכינה פסטליקו או , המארחת, אמא. רוחות לא היו עשירות במיוחדהא, כיוון שהאמצעים היו דלים

, רוע ארנבת או שתייםיומריה בנאו הקריבו לכבוד הא מילן, גיבניצה בוונדרטופף על הפתיליה
ושתו סודה מהסיפון ובירה , סלט עגבניות עתיר בצל, מישהו הכין סלט רוסי, ה בחצרםימהשפני

  .נשר
. סרביים ואחרים, שירים דלמטיים. השירים ששרו  במהלך ההתכנסויות היו מכל רחבי יוגוסלביה

  .ה והם הפליאו בדואטים להנאת השומעיםכך גם רפו מוספי, אמא שלי שרה מאד יפה
  

ברדיוס הרחוק יותר חנתה מכונית שבעליה כמעט ולא . מכוניות כמעט לא נמצאו או נראו בשיכון
ספורטה רכב ) אלברט(אלבי . כזו שהווינקרים שלה היו עולים מן הדופן בזמן איתות. הניע אותה

  .גלעל אופנוע וכל האחרים נסעו באוטובוסים והלכו הרבה בר
מין שעטנז של אוטו . נכה היה בעלים של רכב מוזר, ככל הזכור לי, שהיה, צבי, אחיו של רפו

היה מושב הנהג מלפנים ועד שני מושבים . לו חופה שסגרה על הכל מלמעלה הייתה. ואופנוע
  !ה גדולהאקתהרפ. היה לוקח את הילדים לסיבוב, כשהוא בא לבקר. צפופים מאחור

בית הספר היסודי היה . הגן העירוני היה בשיכון ישגב, גן החובה. בה הקרובהגן הילדים היה בסבי
  .בשיכון דן
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דיונה מכוסה בשיחי  הייתהבעצם זו . כך קראנו לזה, אל בית הספר הלכנו תוך שאנו חוצים שדה
דימיינו ובנינו סיפורים ). כנראה של מרגמה(נפל חלוד של פצצה : בדיונה הזאת מצאנו פעם. חול

ש שהיה "היום אני חושבת שמקור הפצצה היה במפעל של תע, אבל. סביב הפצצה הזאת שלמים
  .היום, האזור שמול מפעל כיתן גולף, בהדר יוסף, ממוקם לא רחוק

  .  בחופשת חנוכה עזבנו את ביתנו ועברנו לגור בעיר תל אביב, 1957בסוף שנת 
  .בבית ספר דן הספקתי ללמוד שליש אחד בלבד

. מונה שציירתי איננה שלמה ואלו דברים שנראו בעיני ילדה בת שנתיים עד ששאני יודעת שהת
מגודרים היום ומשויכים לחצרות הפרטיות של , שטחי הציבור שהלכנו בהם ,מושגי המרחק שונים

גם הבית שבו גדלתי נהרס . הבתים המקוריים הורחבו או נהרסו ואחרים נבנו במקומם. האנשים
הבתים . שלנו ובנה עליהם טירה קטנה ושיטח את הגבעה שלנו" דו"והקונה שלו קנה גם את ה

  .שממול נשארו
  .במהלך השנים חזרתי מפעם לפעם לבקר בשיכון וראיתי עד כמה המקום שינה את אופיו

  .כרוני יש עוד תמונות ואפיזודות ששמורות אצלייכרונות שרשמתי כאן ברורים וצלולים בזיכל הז
ואם מישהו . צייר ולתאר את המקום שגדלתי בו בשנותי הראשונותאני מקווה שהצלחתי במעט ל

  .הייתי רוצה שיחדד לי יותר את התמונה, מהקוראים זוכר זאת אחרת
  
  
  באר שבע                                                                ,  ר טובי יוספוביץ"ד

  .על יהודי פירוט
  

  ,גברת מירי דרמן יקרה
בטקס יום השואה והגבורה עמדתי ודיברתי בהתרגשות רבה בפני חברים  16.4.2015ישי ביום חמ

  .ניצולי שואה מיוגוסלביה על יהודי פירוט
רציתי לספר ! רציתי לדבר אבל ההתרגשות הייתה כה גדולה שלא אמרתי מה שהייתי צריך לומר

- ה אברבנאל'יץ ואימי רשלעל משפחות יהודי פירוט ובמיוחד על משפחות הורי אבי יצחק יוספוב
  ! יוספוביץ

  :בשל כך החלטתי לכתוב עכשיו
גרד ביוגוסלביה לנולדתי בב, ר טובי יוספוביץ"שמי ד

את הסיפור אני מספר , בשל היותי ילד. 1939בספטמבר 
  .מסיפורים וזיכרונות של הוריי

נאצים החלו -גרמנים, 1941-ב 2-ע ה"בפרוץ מלחה
 )Tasmajdan(שמיידן גרד במחנה טאלברישום יהודי ב

לפני , )Sajm iste( ריכוז סיימישתה והעבירו אותם למחנה
  . העברתם למחנות המוות

', באמצעות קשר עם  חבר אוסטרי שהיה מקורב לרשקוביץ
יוספוב יצחק : השיגו הוריי תעודות מזויפות עם שמות חדשים, שר בממשלת יוגוסלביה דאז

  . עיר מולדת הוריי, באמצעותם ברחנו לפירוט, ואני אלכסנדר) אמא(יצה 'רוג, )אבא(
 400-תושבים שמהם הם היו כ  6,000 -בפירוט גרו כ, הגענו לפירוט עיר קטנה בגבול בולגריה

  . יהודים
שדות חיטה ותירס היו מנוהלים , כרמים, חנויות, בתי מלאכה

רוב התעסוקה בעיר פירוט הייתה בידי , ונסחרו על ידי יהודים
  .ם של יהודים ובשבתות החנויות היו סגורותבחגי. יהודים

הועברה העיר מידי גרמניה הנאצית לחזקת ממלכת  1941-ב
נלקח עם יהודים צעירים נוספים , שהיה רוקח, אבי יצחק. בולגריה

במרוצת הזמן העבירו את . בבולגריה) כטרודובק(לעבודות כפיה 
. גריהעיר קטנה בבול, אבי לעבוד בבית מרקחת כרוקח בסווישטוב

  .אמי ואני נשארנו בפירוט עם המשפחה המורחבת
הגיעה לפירוט כיהודים מגורשי ספרד , אברבנאל, משפחת אמי

לאון דון - השורשים הראשונים בפירוט היו יהודה. ופורטוגל
  .להם היו שני בנים ומספר בנות, אברבנאל ואשתו רחל
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לבנם השני קראו . בנים 9ל להם היו קראו נסים דון אברבנא, לבנם הראשון של יהודה ואשתו ריינה
). אמי(ה 'רשל, בנים ובת 5בוקיצה והיו להם -וייה בוקס'אשר דון אברבנאל ולאשתו של אשר ג

ב עוד בשנת  "בנציון ויוסף היגרו לארה, יחד עם שניים מבניו של ניסים, לאון, אחיה של אימי
  .ב"והתמקמו בפנסילבניה שבארה  1919

המשפחה הייתה ידועה . הייתה מאד מלוכדת כולם חיו ועבדו ביחדהמשפחה שנותרה בפירוט 
, בני המשפחה היו בעליהם של בתי מלאכה! מידה מאודאמאד בקהילה היהודית בפירוט והיו 

  .והיו גם סוחרים Kaskavalj Pirotski - ייצור קשקאוול, מחלבות, שדות פלחה, כרמים
אשתו . ילדים 5ונולדו לו , שם התחתן לראשונה נולד בבולגריה, בוחור טובי יוסף, סבי מצד אבי

לאבון 'כינויו היה צ. סבי התחתן שנית עם ליאה ועזב את בולגריה לפירוט 1900נפטרה ובשנת 
לו ולאשתו ). 1840-1934(והוא היה שמש בבית כנסת ומורה לעברית ) מלומד- בטורקית אדון(

  .  ביץבפירוט שינה את שמו לטובי יוספו. ילדים 5ליאה נולדו 
נערכה אקציה בעיר פירוט וכל היהודים רוכזו בבית הספר מקומי באולם  1943בחודש מרץ 

הם כלאו את . האקציה שביצעו שוטרים בולגרים הייתה אכזרית במיוחד ).Sokolana(הספורט 
אמי הצליחה . סגרו אותם ומנעו מהם מזון ומים, היכו אותם, היהודים בתנאים סניטריים גרועים

אשר הבריח אותנו ממחנה הריכוז בעגלה עם , סרבי באמצעות מטבעות זהב- וטר בולגרילשחד ש
הנסיעה הייתה ארוכה ורק לאחר כמה המחסומים יצאנו לנשום מעט אויר . רצפה כפולה ועליה קש

  .עד הגיענו לבולגריה
ונשלחו " שמע ישראל"נדחסו לקרנות משא תוך זעקות , יהודים הובלו אל תחנת הרכבת 185

  .ומשם לטרבלינקה) Lom(יהודים מהקהילה נלקחו לעיר לום  158. מחנה ההשמדה טרבלינקהל
של משפחתו של יהודה (ובני דודיה של אמא שלי , ניסים ומרקו, שני דודיי, ויה'סבא אשר וסבתא ג

  . נלקחו לטרבלינקה ושם נספו, ממשפחת דון אברבנאל) ורחל
  .נספו אף הם, שפחת יוספוביץשני דודים ושתי דודות שלי ממ, סבתא ליאה

הזיכרון היחיד שיש לי הוא  ריח העובש של . אמא ואני הצלחנו להגיע לבולגריה והתחבאנו ביערות
התגוררנו שם עד שהרוסים שיחררו את , אבי מצא אותנו שם ולקח אותנו לסווישטוב. היערות

  .1944בולגריה בשנת 
. אשר רובם עלו לארץ ישראל. ן של ניצוליםהיו אתנו רק מספר קט. עם השחרור חזרנו לפירוט

  .עברנו לבאוגרד 1950חיינו בפירוט ובשנת , 1945-שנולדה ב, אני ואחותי, אמא, אבא, אנחנו
  בית כנסת ובית קברות ו, נשארו רק זיכרונות של קהילה יהודית! כיום בעיר פירוט אין יהודים

Jvrejska Ulica (Mahala) -.  
  . שהשפיעה על חיי הקהילה בפירוט נותרו בודדים בניהם אנוכי ממשפחה מפוארת ומלוכדת

  
  
  

 מי מכיר ויכול לספר לי על דודי אריך ביננפלד
  ).ל"ביננפלד ז - לאה גליקס  -אחיה של אמי (

  ,1932 -ב נולד, בנם של הרמן ואנה ביננפלד   אריך
  .1949   -עלה ארצה ב

  .העמקיםבקבוץ שער  ) קצרה(היה תקופה  ,ל"לפני גיוסו לצה
  .לחיל הים התגייס 

  עם נשק וסירה, היה במשמרת בחוף עתלית  1950באחד באפריל 
לא ידוע מה  עד עצם היום הזה. אריך נעלם ולא נמצא עוד. וכשבאו להחליף אותו אריך לא היה

  .קרה לו
יותר מאשמח לשוחח איתו וכך  -שיודע עליו פרטים , שזוכר את אריך  אם יש מי מקוראי העיתון

  .שנעלם למוד על דודי ל
  .052-5323463  :   תמי טורובייץ, ניתן ליצור איתי קשר
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 .קרואטית-אני נותנת שיעורים בשפה הסרבו

שמעוניין לשפר את , שרוצה להזכר בה, שחפץ לתקנה, למי שמעוניין לחדש את השפה, למתחילים
 .קרואטית-השפה הסרבו

ניתן לקיים את .... ניינות ואפשרי גם רכילות שיחות נעימות ומע, שיחה בסיסית על כוס קפה
  SKYPEהשיחות גם דרך 

  או למייל 050-3491215  :טלפון   ניתן ליצור קשר עם אוליברה מירקוביץ   לפרטים ושאלות
:olivmir@gmai.com  

  
  
  
 'ר וניה קובץ"ד

  טיול לעין הוד
  

ין ביותר אל כפר האמנים טיול מעני 21.3-במסגרת הפעילויות שמארגנת ההתאחדות  התקיים ב
מקום ציורי זה מהווה כבר עשרות שנים את אחד ממרכזי האמנות הפלסטית . עין הוד

הוא שוכן לא רחוק מכביש . המשמעותיים בישראל
בכפר  , על מורדות הר הכרמל, חיפה הישן-א"ת

  . ערבי  נטוש הקיים מימי הביניים
את אחד מתפקידי המפתח בהקמתו של עין הוד  

אמן חשוב שפעל , אמנים מילא מרסל ינקוככפר 
בכפר . כמבשר הדדאיזם במאה  העשרים ונודע

וכן מספר נכבד של , מתגוררים ציירים ופסלים
עובדה התורמת לאווירה , אמנים בתחומים אחרים

  . המיוחדת במקום
, חרף מזג האוויר הקר למדי והשמיים המעוננים

 לרבות  מטרות שפקדו אותנו בכניסה אל המקום
נאספו במקום כארבעים מחברינו בני , המעניין הזה

דבר שאפשר , התחלקנו לשתי קבוצות. כל הגילים
  . לכולנו לבקר באתרים  השונים

) ככל האפשר(הקבוצה הראשונה ערכה ביקור יסודי 
בזאת בא לעזרתנו המדריך דן בן .  ברחבי הכפר

שהאיר את עינינו , אמן ותושב עין הוד, אריה
ביקרנו בגלריה . סבריו המלומדיםבהערותיו ובה

שמוצגות בה עבודותיהם של , הראשית של עין הוד
  . הידועים באמני ישראל

בהפוגה שבין הסיור בגלריות העלתה באוזנינו עדנה 
, פאפו זיכרונות על ימיה הראשונים של המושבה

לבסוף ביקרנו בסטודיו . שאביה היה אחד ממקימיה
ובה והניה מגל שם שוחחנו עם ט, לקרמיקה" מגל"

שתיהן , אלה אחיות תאומות. והכרנו את עבודותיהן
אמניות הממשיכות את מסורת אמנות הקרמיקה  

  .  שהחלו הוריהן חיה ובן ציון מגל
ערכה ,  בשעה שאחת הקבוצות ביקרה ביישוב

הקבוצה השנייה ביקור  בסטודיו  של חברתנו 
שביתה והסטודיו שלה , הפסלת דינה מרחב

.  במרחק מה מהמרכז, צה היישובממוקמים בק
כמארחת מעולה  הציגה דינה מרחב בפנינו  בשיחת 
רעים את הסיפור המרגש שלה בטרם עלייתה 

ובחסדי   1936- היא נולדה בקרואטיה ב. ארצה
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בהגיעה לישראל סיימה . הגורל  הצליחה להימלט עם משפחתה בעוד מועד ולהינצל מאימי השואה
בפסלי מתכת מונומנטליים " מתמחה"דינה מרחב . בירושלים" בצלאל"את האקדמיה לאמנות 

לרבות בשטחי , עבודותיה נמצאות בישראל וגם ברחבי העולם. המתאימים לשטחים פתוחים
  . בראש וראשונה בקרואטיה, ארצות יוגוסלביה לשעבר

ת הקבוצות וחלק מאתנו פנו  לארוחת צהריים  במסעד" התאחדו"בתום תכנית הביקור בעין הוד 
במקום מתגוררות כמה משפחות ערביות שבתוקף הנסיבות . הבית שבכפר הסמוך עין חוד

אף שחייהן היו בתחילה קשים .  ההיסטוריות נטשו את עין הוד והקימו לא רחוק משם יישוב חדש
בזמן האחרון השתנה המצב ונסיבות  , כיוון שהמקום היה משולל מעמד של יישוב מוכר, מאוד

מטבח המסורתי והכנסת האורחים הקלו עלינו לשאת את קשיי מזג האוויר ה. חייהן השתפרו
  . כך הסתיים הטיול המעניין שבו ראינו ולמדנו רבות. והדרך המשובשת

  
  .קרואטית-ציון על התרגום מסרבו-ר דינה קטן בן"תודה לד

  
  
  ירי דרמןמ

  קופסה לאביזרי תפירה ששרדה את השואה
  

איני . היתה קופסה לאביזרי תפירה, סאד-מנובי 1920ילידת  ,  ) Kelemen( לדודתי סידי קלמן  
אך כשהחלו הימים להעכיר ודודתי הבינה שיצטרכו לעזוב , יודעת מה היה שימושה לפני המלחמה

פסה שפעם הכילה ודאי ומסרה דודתי את הק, את הבית ולהשאיר מאחור את כל רכושם וחפציהם
תמונות שקבלה , ת הקופסה בתמונות אישיותמחטים וחוטים ובמקומם מלאה א, כפתורים

  .  מחברים וקרובי משפחה
שכנה לא , את הקופסה מסרה לחברתה

יהודיה ובקשה ממנה לשמור לה על הקופסה 
  .וכן זוג נעליים אותו אהבה במיוחד

גם משפחתה של אימי , סאד-ככל יהודי נובי
התאספו בבית הכנסת ומשם הגיעו לאושוויץ 

את ההורים רצחו מיד עם . 1942בחג שבועות 
סידי ואמי ורה שהו במחנה . הגיעם לאושוויץ

כחצי שנה ומשם עברו למחנה העבודה 
  .צכיה –על גבול פולין , ויסטגירסדורף

יתה חולת שחפת ומספר ימים לאחר ידודתי ה
מחלתה החריפה ולא , הגיעה למחנה העבודה

בביקורת . תה מסוגלת יותר לעבודיהי
ראתה זו את  .ס.ס י הקומנדו"שנערכה ע

ההמולה סביב דודתי ובכיה המר של אימי 
שהבינה כי עתה היא עומדת לאבד גם את (

יתה יה, למרות היותה בצבא הנאצי ).אחותה
היא אמרה . אנושית ואמפטית .ס.הקומנדו ס

, ס במחנה.הקומנדו ס, לאימי שכל עוד היא
את השואה כשהיא מרותקת למיטתה בזכותה שרדה דודתי . וכך אכן היה. לא יעונה כל רע לסידי

  .במשך חצי שנה
אך שם מצאו כי אנשים זרים גרים בבית שלהן וכל , עם תום המלחמה חזרו אמי ודודתי לביתן

ההורים יולישקה ויוסף ושתי בנותיהן סידי  ,רק תמונה משפחתית אחת". נעלם"הרכוש שהיה להן 
  .יתה תלויה על הקיר נמסרה להןיתמונה שה, ואימי ורה

  .בלבד  28והיא בת   1949דודתי נפטרה ממחלת השחפת ממנה סבלה בשנת 
הקופסה הפכה למכרה זהב לרבים מהקרובים . היא וזוג הנעלים הושבו לדודתי? !?והקופסה 

. הם עלו לרגל לצפות בתמונות. והחברים שאף הם אבדו את כל רכושם כולל תמונות יקיריהם
  !  אך לא יקיריהם, אהרבים מהם קבלו תמונות ששרדו את השו

   .ק מאוצרותיההתמונות המצורפות הן של קופסת התפירה וחל
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  ,יקרים  חברות וחברים
   

הסרט על שואת   תקדמותהבנושא  ת שלנו ובמיוחדויואנו מאמינים שאתם קוראים על הפעיל
  .יהדות יוגוסלביה

: ודיות שלקהילות יהמ עזרה שקיבלנו ובעזרת וועידת התביעותשקיבלנו מהקצבה  בעזרת
לצאת לצילומים  התאפשר לצוות ההפקה של ניצה גונן, נובי סאד ואוסייק, סארייבו, מקדוניה

  ).חלקית(גאקובו ובלגראד  ,אוסייק ,סאד-נובי , הרצגובינה-בוסניה ,מקדוניה: ראשונים שכללו את
, רגראדלובו, כולל מחנות יאסנובאץ, קרואטיה :לצלם ב בסוף חודש מאי אנו מתכוונים להמשיך

, השואה בסלובניה, הפארטיזנים, )ידי הצבא האיטלקי- להצלה על   תהיה התייחסות(דלמציה , ראב
היסטוריון  - ACKOVICעם     JAJINCI ,JABUKAלצלם בבלגראד בגיא ההריגה  וכן נמשיך

בנוסף ידבר . שחקר את השואה של צוענים בו הצוענים קברו את הקורבנות ובסוף נרצחו אף הם
  .ל המשותף של היהודים והצועניםעל הגור

כדי לצלם בקוסובו יש לקבל ( פוליטי-בגלל המיקום הגיאוגרפי. נצלם בנפרד  את השואה בקוסובו
  ).אישורים מיוחדים

תרמה שני כרטיסי  אשר  שגרירת ישראל בקרואטיה ,מבוקי'יוסף ז :נויעל אף עזרתם של חבר
שאר יביקשו להר שאוכן תורמים נוספים יבה אשר תרמו תרומה נדזוזי ילינק ובנה איוו , טיסה

  .אירו בכדי להמשיך בצילומים  30.000   לגייס עדיין אנו צריכים, בעילום שם
כל תרומה  .עזרתכםל  אנו זקוקים, בכדי לסיים את הצילומים ולהכין את הסרט, חברים יקרים

ניצולים אתנו ויש אנו מבקשים לסיים את הצילומים כל עוד ה .למטרה חשובה זו תתקבל בברכה
  .על השואה ביוגוסלביה בכוחם לספר

  .יוגוסלביה בטלוויזיה סרט על שואת יהודי יוכלו להקרין  2016שבשנת    תקוותינו
   :בבנק לאומי סניף ביאליק של ההתאחדות  ניתן להעביר תרומות לחשבון

10-803-706270/58  
   

  ותודה מראש בברכה
   

  גוסלביה ר התאחדות עולי יו"יו -מירי דרמן 
  .שחר ויואל פישר- משה בן, מרים אביעזר: האחראים על ארגון הסרט

   
  
  

        הזמנה לאספה כלליתהזמנה לאספה כלליתהזמנה לאספה כלליתהזמנה לאספה כללית
        

בתאריך בתאריך בתאריך בתאריך ' ' ' ' הנכם מוזמנים לאספה הכללית שתערך ביום אהנכם מוזמנים לאספה הכללית שתערך ביום אהנכם מוזמנים לאספה הכללית שתערך ביום אהנכם מוזמנים לאספה הכללית שתערך ביום א
המסגר המסגר המסגר המסגר ' ' ' ' ברחברחברחברח, , , , במשרדי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעברבמשרדי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעברבמשרדי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעברבמשרדי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר    28.06.201528.06.201528.06.201528.06.2015

        ....תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב, , , , 55555555
האספה האספה האספה האספה     חלחלחלחלובאם לא יהיה מנין חוקי תובאם לא יהיה מנין חוקי תובאם לא יהיה מנין חוקי תובאם לא יהיה מנין חוקי ת, , , , 16:3016:3016:3016:30האספה תחל בשעה האספה תחל בשעה האספה תחל בשעה האספה תחל בשעה 

        . . . . הנוכחים באספההנוכחים באספההנוכחים באספההנוכחים באספהמספר האנשים מספר האנשים מספר האנשים מספר האנשים עם עם עם עם     17:3017:3017:3017:30    ––––כעבור שעה ב כעבור שעה ב כעבור שעה ב כעבור שעה ב 
        ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

 ....ח כספיח כספיח כספיח כספי""""דודודודו ....1111

 ....ח פעילותח פעילותח פעילותח פעילות""""דודודודו ....2222

 ....דיווח על התקדמות הסרטדיווח על התקדמות הסרטדיווח על התקדמות הסרטדיווח על התקדמות הסרט ....3333

 ....נה להתאחדותנה להתאחדותנה להתאחדותנה להתאחדותשששש    80808080חגיגת חגיגת חגיגת חגיגת הכנות לקראת הכנות לקראת הכנות לקראת הכנות לקראת  ....4444

 ....העלאת דמי חברהעלאת דמי חברהעלאת דמי חברהעלאת דמי חבר ....5555

        ....דיון חופשידיון חופשידיון חופשידיון חופשי ....6666
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  ס הזכרון ליום השואהטתמונות מק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
  משתתפים באבלה של חברתנו מרים אביעזר הבת נוגית והנכדים

  .האב והסב שמואל אביעזר, במות הבעל
  .מי ייתן ולא תדעו עוד צער
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עבודת חקר של נגה לב נכדתה של חברתנו לאה לוינסון ושתי חברותיה שקד ושניר על מחנה 
  .הקמתו ותנאי החיים שבו, באץיאסנו

.היתורבחו הגנ י"ע הבתכנ איהש יפכו הכירע אלל ,איהש תומכ םיאיבמ ונא הדובעה תא  
  

  ?מה אירע במחנה יאסנובאץ בזמן מלחמת העולם השנייה :שאלת החקר

מתנגדי משטר ועוד מיעוטים , הצועני, היהודי, ביאסנובאץ התרחש רצח שיטתי של העם הסרבי :הנחה

נה נחשב אנו יודעים שהמח, כמו כן. המשטר הקרואטי ששיתף פעולה עם הנאצים, י האוסטאשה"אחרים ע

תנאים מחפרים ושיטות  ,עינויים ,ולכן ניתן להניח שיהיו שם רציחות, למחנה האכזרי ביותר בכל הזמנים

אנו גם יודעים שיאסנובאץ הוא המחנה הראשי היחיד שלא על אדמת  .רצח אכזריות אף יותר משל הנאצים

  .ולכן נצפה לראות רצח עם שיטתי ומסודר של אסירים רבים, פולין

 ושהוא המחנה, האוסטאשה י"ע נוהל גילינו שאכן המחנה. העבודה איששה את רוב ההנחה שלנו :מסקנה

, וילדים לנשים מחנות היו בהם כאשר, אזורים לכמה המחנה חולק. פולין אדמת על שלא היחיד הראשי

 במחנה האוסטאשה שומרי, ששיערנו כפי. ועוד עינויים אתרי, מרכזיים השמדה אתרי, כפייה לעבודת מחנות

 ובעינויים ידניות כמו מכות פטיש ושיסופי גרונות ברוטאליות בדרכים בעיקר ורצחו, ביותר אכזריים היו

עיניים  חיצוניים כמו איברים עקרו, זה את זה לרצוח משפחה וקרובי חברים הכריחו הם, לדוגמה .מזוויעים

. עדויות רבות לעינויים אכזריים ביותר יש. חיים מקורבנות אפילו, כליות כמו, פנימיים ואוזניים ואיברים

 נבעה במחנה ההשמדה. ומשרפות גזים תאי או משאיות באמצעות השמדה מועטה יחסית הייתה, לכך בנוסף

, בטיפול חוסר, משווע היגיינה חוסר, צפיפות, מחלות, קור, כבדים וצמא רעב היה. המחפירים מהתנאים גם

. וקור רעב, תשישות, ממחלות במחנה מתו רבים אסירים, אלו נאיםת בגלל. ועוד אנושיות לא כפייה עבודות

, להשערתנו שבניגוד לגלות הופתענו. ביותר בכל הזמנים האכזרי למחנה נחשב המחנה, זאת כל לאור

 במחנות כמו ומתוכננת מסודרת ולא, האוסטאשה גחמת פי על, ספונטנית רבות פעמים הייתה ההשמדה

  ).מסודר רישום היעדר עקב מדוייקים לא המספרים( .קורבנות 200,000-500,000במחנה נרצחו כ. אחרים

לא רחוק " ":גיהנום ושמו יאסנובאץ"מספרו , ניצול מחנה יאסנובאץ, ציטוט של ארווין מילר

. שטחו היה בערך חמישים מטרים רבועים, המקום לא היה גדול. מהצריף שלנו היה מתחם מגודר בתיל

עיניהם ללא , הם שכבו זה ליד זה בלי לזוז. מצבם היה ירוד ביותר. ם אסיריםבמתחם זה נדחסו כחמישי

... ברגע שאחד האסירים מת החלו האסירים שלידו לאכול את גוויתו. מבט והם לא הוציאו הגה מפיהן

השומרים האוסטשים התמוגגו משמחה 

לראות איך אסיר אחד אוכל אסיר "ובאו 

בתחילה רצו לימים נודע לי ש". אחר

האוסטשים לבחון כמה זמן יכול אסיר 

הם לא תיארו , להחזיק מעמד בלי מזון

לעצמם שהאסירים יאכלו את בשר 

אלא שאז נעשה הדבר למחזה . חבריהם

סיפרו לי שהאוסטשים ... שגרם להם הנאה

החזיקו אותם שם עד שמת אחרון 

וזאת רק מפני שהיו יהודים או , האסירים

  ." סרבים
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  :האישית שלי בכתיבת העבודההחוויה 

משפחתי באה מיגוסלביה ואח וסבתא של סבתא שלי . העבודה לימדה אותי דברים רבים ותרמה לי רבות

לא ידעתי הרבה על , עד השנה. ולכן הנושא מאוד קרוב לליבי, נהרגו במחנה סטארה גרדישקה ביאסנובאץ

סבתא שלי , אך לפני כמה חודשים. בפרט במלחמת העולם השנייה בכלל ועל מחנה יאסנובאץ יוגוסלביה

גיהנום ושמו ("הביאה לי ספר עדות של ניצול שואה ממחנה יאסנובאץ שמצאה במקרה בחנות ספרים 

ואחרי שקראתי אותו , הספר ריתק וזעזע אותי בו זמנית. בו הוא סיפר על הזוועות שחווה, ")יאסנובאץ

. היכן שהיתה משפחתי, ביוגוסלביהמת העולם השנייה ידעתי שאני חייבת ללמוד עוד על מה שהתרחש במלח

על המדיניויות , על ניהול האוסטאשה, ובאמצעותה למדתי על יאסנובאץ, עבודה זו תרמה לי בכך רבות

וכאשר , העבודה גם הייתה מאוד מרגשת בשבילי. ועוד, השונות של המדינות ביגוסלביה והיריבות ביניהן

לתי שלא לחשוב על בני ולא יכ, ינויים שהיו במחנה סטארה גרדישקהקראתי על התנאים המזעזעים והע

. עדויות ונתונים רבים שקראתי על הזוועות שהתרחשו שם, הזדעזעתי מסיפורים, כמו כן. משפחתי ולבכות

חשפה אותי לסיפורים שלא הייתי נחשפת , העבודה נתנה לי פרספקטיבה חדשה לגמרי על מה שעבר בשואה

    .רה אותי עוד יותר לסיפור משפחתי בשואהאליהם לבדי וקיש

כל אחד עשה את המוטל עליו יחד עם תקשורת ותיאום , העבודה בקבוצה התנהלה באופן טוב מאוד, בנוסף

  .וכולם עבדו בחריצות ובמקצועיות, נעזרנו זה בזה, עם אחרים
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 יאסנובאץ

ריקי יפה

 

  שנמצאת כיום במחנה יאסנובאץ" ןפרח האב

 

 

: מגישים  

 

 

ריקי יפה: ורה  

 

 

פרח האב"אנדרטת 
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 מבוא

   ?מה אירע במחנה יאסנובאץ בזמן מלחמת העולם השנייה: שאלת החקר שלנו היא

בחרנו בנושא של מחנה יאסנובאץ מכיוון ששני בני משפחה של אחת מחברות הקבוצה נספו במחנה 

ראינו שזה נושא מעניין מאוד ורצינו , שהיא סיפרה לנו על הנושא וקצת על המחנה ולאחר, יאסנובאץ

  .לחקור וללמוד עוד על מה שהתרחש שם

את חלוקת המתחם לכמה , 1941-1945 בשנות מהלך האירועים במחנה את בעיקר תחקור העבודה

 .והמחנה ודרכי הרצח השיטתי שהיה ב אוכלוסיית, צורת ניהול המחנה, תתי מחנות

 להביןכך ו המקום על חקריםמו עדות ספרי לקרוא, ובספרים באינטרנט חומר לקרוא מתכוונים אנחנו

רוב החומר באינטרנט ובספרים יחסית ישן ומבוסס בעיקר על עדויות מכיוון שאין רישום  .שם קרה מה

מינות מבחינת אפשר לצפות לא, עם זאת. ולכן הנתונים עלולים לא להיות מדוייקים, מדוייק על המחנה

מכיוון שישנן עדויות רבות על המחנה שמצטלבות יחדיו לתמונה , המקרים ושיטות הרצח שהיו במחנה

 .כוללת די מדוייקת

, רצח שיטתי של העם הסרבי שם התרחשש היא סנובאץאבי אירעש מה לגבי שלנו הבסיסית ההנחה

המשטר הקרואטי ששיתף , שהי האוסטא"מתנגדי משטר ועוד מיעוטים אחרים ע, הצועני, היהודי

ולכן ניתן , אנו יודעים שהמחנה נחשב למחנה האכזרי ביותר בכל הזמנים, כמו כן. פעולה עם הנאצים

 נותחבמ עשו לא הנאצים שאפילו נבזים דבריםתנאים מחפרים ו ,עינויים ,רציחותלהניח שיהיו שם 

ולכן נצפה , על אדמת פולין אנו גם יודעים שיאסנובאץ הוא המחנה הראשי היחיד שלא .ההשמדה

  .לראות רצח עם שיטתי ומסודר של אסירים רבים

לאחר . מבנה העבודה יכלול ראשית את הרקע ההיסטורי להקמת המחנה ואת סיפור הקמת המחנה

, כולל המחנות שסופחו אליו, יובא פירוט על כל אחד מתתי המחנות שהיו במתחם יאסנובאץ, מכן

, בסוף העבודה יהיה סיכום שיכלול את מסקנותינו מהעבודה. ום המחנהנספר על המרד וסי, ולבסוף

 .וביבליוגרפיה, רפלקציה אישית של כל אחד מחברי הקבוצה על מהלך העבודה

  

  הסטורי רקע

והיחס ליהודים באירופה בכלל ובגרמניה וביגוסלביה בפרט , 1941מחנה יאסנובאץ הוקם באוגוסט 

  .היה אלים ונוראי גם לפני כן

אז החלה . 1933החל להידרדר כבר ממינוי היטלר לקאנצלר ב היהודים כלפי היחס הנאצית רמניהבג

היהודים בגרמניה בודדו חברתית בכך . דמוקרטית וגם חקיקה נגד היהודים- חקיקה טוטילטרית אנטי

היו גם . ללמוד בבתי ספר גרמנים ועוד, להתחתן עם נוצריות, שלא הורשו לעבוד במשרות מסויימות

הוקם  1933ב. והוחרם רכושם והועבר לארים, S.Sוה S.Aאירועים אלימים נגד היהודים בהנהגת ה

ובו עבדו עבודות כפייה בתנאים מזוויעים , מחנה ריכוז למתנגדי משטר, דכאו ,הראשון הריכוז מחנה
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, דולחליל הב - אירע האירוע האלים הכולל החוקי הראשון נגד יהודים, 1938ב. קור וצפיפות, של רעב

נשלחו למחנות הריכוז , לאחר ליל הבדולח. התעללו ורצחו יהודים, אנסו, היכו, בו ניפצו בתי כנסת

, החלה להתרחב גרמניה הנאצית וסיפח את אוסטריה, 1938ב. לראשונה יהודים בשל היותם יהודים

, ש פוליןעם רוסיה לגבי כיבו מולוטוב- ריבנטרופאז חתם על הסכם , כוסלובקיה'לאחר מכן חלק מצ

עם תחילת מלחמת העולם השנייה וכיבוש . פלש לפולין והתחיל את מלחמת העולם השנייה 1939וב

 הגטאות. יהודים רבים גורשו ממקום מגורם והועברו למחנות ריכוז. הוחרף היחס כלפי היהודים, פולין

, בצפיפות גדולהובהם גרו יהודים רבים , 1939 שנת של האחרונים בחודשים בפולין הוקמו הראשונים

  .כאשר הקימו אותם יהודים רבים גורשו קודם כל לגטאות ואז למחנות הריכוז. קור ומחלות, רעב כבד

קמה כבר , בעקבות יריבות זו. יגוסלביה הורכבה מכמה מדינות שתמיד היתה מתיחות ויריבות ביניהן

 התמטר. תוליתשהזדהתה עם הנצרות הק קרואטית לאומנית תנועה, תנועת האוסטאשה 1929ב

     .רבים אלימות במעשי ידוע התהיוהיא  ,עצמאית קרואטית מדינה להקים

 הפרו הקצינים כת ,מכן לאחר יומיים. הציר מדינות עם ברית על לחתום יוגוסלביה אולצה 1941 במרץ

 היטלר. בוטלה והברית צבאית הפיכה חוללה, יוגוסלביה צבא של הגבוה הפיקוד את תהשהיוו בריטית

, 1941 באפריל 6-ב .ליוגוסלביה פלישה על והורה, היוגוסלבית כבגידה בעיניו שנראה מה על זעם

 במלחמהקרואטיה ראתה  .היוגוסלבי הצבא נכנע באפריל 17-ב. פלשו מדינות הציר אל יגוסלביה

 בשליטה נותרהכמדינת בובות ש העצמאית קרואטיהוגרמניה הקימה את , לאומי לשחרור הזדמנות

 משני יותר היובקרואטיה העצמאית  .עצמאות של מסוימת ממידה שנהנתה אף על, גרמניה של ניכרת

 אוכלוסיית מכלל משליש שמורכבים, שנוצרה החדשות הבובות במדינת המתגוררים סרבים מיליון

, האוסטאשה . אחרות לאומיות בקבוצות וחברים צוענים, יהודים של גדול מספר גם היו. יהטקרוא

   .1941 באפריל 14-ב בקרואטיה החדש המשטר את הקימו ,הזרים הצבאות בסיוע

 כאשר, 1941 באפריל 27-ב החלו החדשה במדינה קרואטית- הלא האוכלוסייה כנגד הזוועה מעשי

 המיושבים שבשטחים הגדולה הסרבית באוכלוסייה המוני רצח עוללה האוסטאשה בצבא חדשה יחידה

בכדי להפוך , לגות ולשלוח מתנגדי משטר לחמנות ריכוזהאוסטאשה גם החלו להחרים מפ. בגודובאץ

 22-ב המשטר ממדיניות כחלקהאוסטאשה הכריזו בפומבי על האלימות הגזענית . לשלטון טוטאליטרי

  .השנה אותה של בקיץ ריכוז מחנות בבניית והחלו, 1941 ביוני

  המחנה הקמת

והיה הגדול מסוגו , שנייהה העולם במלחמת, בקרואטיה והשמדה ריכוז מחנה היהיאסנובאץ 

 משטר ידי על הוקם המחנה. פולין אדמת על היה שלא היחיד הראשי ההשמדה מחנהבקרואטיה ו

 נהר גדת על הוקם יאסנובאץ. 1941 באוגוסט העצמאית קרואטיה מדינת של הפשיסטי האוסטאשה

. לזאגרב חיתמזר דרומית מ"ק 100- כ ששכנה, יאסנובאץ בעיירה ממוקם היה שטחו ורוב, הסאווה

 של הגדודים בידי המחנה על הישירה האחריות הופקדה, בנייתו לאחר. ר"קמ 240- וגודלו היה כ

  :עיקריות סיבות משתי נבחר יאסנובאץ מחנה אתר .האוסטאשית ההגנה של הראשונה החטיבה
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. ומסגרייה לבנים-מפעל, מחסנים מספר, צבאי מחנה שכלל מתועש מתחם היה במקום •

 שימשו הלבנים ומשרפות, כפייה בעבודות האסירים להעסקת בסיס שימשו הללו המפעלים

מבנים אלו גם אפשרו עבודות כפייה של האסירים ואת שריפת הגופות וגם . כקרמטוריון

 כמחנה – השמדה מחנה היה שביסודו – המחנה את חוץ כלפיבעזרתם ניתן היה להציג 

 .עבודה

 משלוחי ביצוע על הקל ובכך, בלגראד-אגרבז הרכבת קו על, מרכזי במיקום שכן המחנה •

 רצח ביצוע איפשרה, וכפרי ביצתי אזור בלב שכן שהמחנה העובדה, כמו כן. למחנה האסירים

 בריחה במניעת גם סייעה הביצתית הסביבה. להיחשף ומבלי בהסתר, רבה בקלות עם

, טבעי מכשול והיו ,שהיו סמוך ליאסנובאץ ואונה לונייה, סאווה הנהרות, כן כמו. מהמחנה

  .בריחה של אפשרות כל וחסמו

מתנגדי משטר וקבוצות אתניות , צוענים, )1942עד (אך גם יהודים , למחנה הובאו בעיקר סרבים

 נשלחו יהודים. ואחרים סלובנים, איטלקים, אוסטרים, רומנים, הרצגובינים, ונטנגריםנוספות כמו מ

  . יותר קטנות ועיירות אחרים ומערים, מסרייבו,מזגרב -קרואטיה רחבי מכל סנובאץאלי

 :יצה'וברוצ קרפיה

 בעיתון הקמתו על הודיעו. יסנובאץ במתחם שהוקם הראשון המחנה היה ,1או יאסנובאץ , קרפיה

 מוקדם בשלב כבר למחנה הגיעו שהם שאמרו עדים היו אך, 1941 באוגוסט 22ב" ליסט נובי" הקרואטי

 .יותר

 שישמש דייק בנו חלקם .ו הועסקו האסירים בעבודות כפייה שונותשב ברוטאלי עבודה מחנה היה זהו

כאשר , באדמה בורות חפרו האסיריםוחלק מבאזור  ביצות ייבשו חלקם, הנהר של שטפונות בפני כסכר

 עד הגיע הבוץ שבעקבותיו והגשום הקר הסתיו של הקשים בתנאים .ממשי צורך היה לאזו  בעבודה

 חויבו האסירים כל .יותר עוד התועלת חסרת עבודתם את לבצע הםעלי הקשה ובכך האסירים לברכי

 שנרצחו או מעייפות שהתמוטטו האסירים. מ"ק 11- כ של מרחק שחר עם השכם העבודה לאתר לרוץ

 אלו מחנות פירוק עם. חבריהם בידי למחנה חזרה נלקחו ובהמשך, העפר- סוללת לתוך הוטלו, כשעצרו

 מחנה של לאתר הללו המחנות מאתרי עבודה וכלי בניין חומרי ובלסח בחיים שנותרו האסירים נאלצו

 .זאת שרדו איש 450 רק, החקר-ועדת לפי. קילומטרים 20 כמעט, 3

 אילצו הם. ביריות אותם רצחו ואף שלהם הרובה בקת אותם הכו הם, באסירים התעללו שיםאהאוסט

 את וחיסלו צרכיהם את שעשו בזמן האסירים את הכו, כידון בה ותקעו ידם כף את לפתוח האסירים את

 . המשמעת את שהפרו אלו את או החלשים האסירים

 משום קרפיה של הקמתו לאחר קצר זמן והוקם לקרפיה זהה מחנה היה ,2או יאסנובאץ , יצה'ברוצ

 עינויים שיטת הייתה יצה'בברוצ. בקרפיה אותם לאכלס מקום עוד היה ולא רבים אסירים שהגיעו

 לעמוד יכול היה שאינו כך בתיל כולו ומכוסה כמטר שגובהו לכלוב מוכנס היה אסירה. התיל שנקראה
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 אחים קברי התגלו יצה'בברוצ. הביצה במי שקיעה תוך בדבר להיאחז בלי ברכיו על ועמד לשבת או

  .רבים

 עמד לא הנהר מי מפני המחנה על שהגן שהסכר משום ו המחנותחוסל המחנה נובמבר בחודש

 מאתרי עבודה וכלי בניין חומרי לסחוב בחיים שנותרו האסירים נאלצו ,פינוי המחנות בעת. בשיטפונות

 שנותרו האסירים .זאת שרדו איש 450-כ רק. קילומטרים 20 כמעט, 3 מחנה של לאתר הללו המחנות

 . המרכזי של יאסנובאץ למחנה הועברו יצה'וברוצ קרפיה המחנות חיסול לאחר חיים

 : ציגלאנה

מחנה זה כונה כך על שם מפעל . היה המחנה המרכזי של יאסנובאץ, 3או יאסנובאץ  מחנה ציגלנה

    . הלבנים שבו

 בחורף". המשטר מתנגדי"ו יהודים, סרבים מזה זה בנפרד הוחזקו שבהם בשישה התגוררו האסירים

 צידי בשני עץ דרגשי על ישנו, צריףב מאות כמה, האסירים  .  לילה מידי אנשים כעשרה מתו 1941-42

 צריפים שני ובו, בַתיל מוקף היה הראשון: בלוקים שני עוד היו במחנה  .  אחד דרגש על שישה, צריףה

" החולים בית"ש פעם כל להירצח שעמדו, גוססים או, נפשית או גופנית, חולים אסירים שוכנו שבהם

 המטבחים שני את לכל השני הבלוק .זה באופן חולים 300 חוסלו, העדים לפי, 1942 בינואר. מלא היה

  .והמשני הראשי, האסירים של

  מחנהמחיה בתנאי ה

שנקרא  מרק היה. זהה נשאר ביסודו אך, לתקופה בהתאם השתנה במחנה האסירים שקיבלו המזון

 חזירים מספוא שאריות של קוביות ועם תירס עמילן עם שעורבבו מזוהמים ממים העשוי ,מרק לפת

    .מהאשפה שהובאו ירקות של סרוחות פיסות הוסיפו לתערובת. לבהמות מלפת היה שעשוי, מקולקל

  .  כלשהי תוספת וללא כמעט, זה מרק של בודדת ממנה האסירים ניזונו 1942–1941 השנים במשך

 עם שחוממו מים שהיה מרק האסירים אכלו, 1943 ספטמבר עד 1942 מסוף כמו, שונות בתקופות

, ישן, שחור לחם חולק פעם מידי. המזון הופחת לאחר מכן.   ביום פעמים שלוש – עמילן הליברה מחצית

 עלתה לא הלחם כמות. בעצמם המחנה אסירי שהיו, הטבחים של המטונפות בידיים שנקרע, וקשה קר

 קבוצה של תלייה לאחר, 1944 בספטמבר 21-ב. האסירים לכל לחם היה לא פעם ואף, גרם 60 על

 מהמעטים היה יאסנובאץ, כמו כן . שוב המזון רמת ההורד, מרד לארגן ניסתה אשר איש 20 בת

, אחריה ובין העבודה תחילת לפני אם בין, ללכת נאלצו האסירים. במים מחסור בהם שהיה במחנות

 שהיה מאגם וכן, משאבה עם מים מגדל חובר שאליה מבאר הגיעו המים. ולשתות בעצמם מים לשאוב

    .רבות ותגופ בו נמצאו, הסאווה ומנהר המחנה בגבולות

 ניתנו לאסירים .ודקות בלויות אסירים כותנות קיבלו והם, מהם נלקחו האסירים של ובגדיהם רכושם

, אישית מזון קערת ניתנה כן. קלות בית נעלי להכין האפשרות להם ניתנה וכן, בחורף דקים גשם מעילי

 הזמן במשך. גרם 400 ותכולתה גדול ספל כשל היה גודלה. האסיר בידי הייתה לשמירתה שהאחריות

 היו אלו אך, שמיכות לאסירים ניתנו בלילה. צרכים עשיית לצורך נגנבות או מתלכלכות הקערות היו
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 או הצריף בסוף האסירים הניחו האישי הציוד כל את. האסירים לכל הספיקו ולא טפילים שורצות, דקות

   .ובדיוק במהירות, אותו לארגן חויבו שחר ועם, הדרגש תחת

 הצריפים. מקום בכל היו וגופות דם, קיא, פסולת. ביקורת לכל מתחת היו במחנה הסניטריים םהתנאי

 החורף של בקור חלו רבים אסירים. בלילה הצרכים נעשו שבו מהדלי עלה רע וריח, חרקים שרצו

 משקל ובאיבוד, עקיצות, בצקות, דיפטריה, דיזנטריה, שפעת, הפדר-טרשת, מלריה, הבהרות בטיפוס

 הבלויות הכותנות את ולרחוץ צרכים לעשות האסירים הורשו קצר זמן למשך, ביום פעמיים. ותימשמע

 מן שזרמו, השקיה תעלות לתוך ונוקזו, האגם שליד בשדות שנחפרו בבורות נעשו הצרכים. שלהם

 שאסירים כך, צרכיהם את שעשו האסירים נשענו שעליהם, קרשים הוצבו הבורות על .לשדות האגם

 שאותם, האסירים הכותבות של כובסו בו אגםמה. המחראה במי וטבעו הקרשים בין נפלו לשיםוח רזים

 ,אדם והומה צפוף היה לא עצמו המחנה. נשאבו מים לשתייה ולבישול, בחודש פעם רק לשטוף ה�תר

   .מקום אפס עד באנשים מלאים היו הצרים המגוריםאך 

 ,שותהאסירים במחנה הועבדו בעבודות כפייה רבות וק

 הזדיינו האוסטאשים.   עבודה פלוגות 16-ל וחולקוהם 

 את בהם והכו, קהים עבודה-כלי ושאר משוננות באלות

כאשר העבודה , הלילה עד השחר-מעלות שעבדו האסירים

, קברו יחד עם הגוססיםהמתים ואת ,שעות 11 לרוב ארכה

היה  האסיריםסדר היום של כל . שנקברו בעודם חיים

ועבדו עד שמונה בערב  בוקר לפנות 5-ב והושכמ הם. זהה

, חמוש בליווי 11–10 בשעות גם מחראותל לצאת היה ניתן פחות חשוכים בלילות .כאשר הוטל עוצר

 הסלקציה אוהמסדרים ש בכך באסירים להתעלל נוהגים היו ,למרות העוצר  .  ומכות השפלה כדי תוך

, תכלית כל ללא בעבודות אסירים להעביד יכוהמש, כן כמו. העבודה שעות לאחר בלילה נעשו לענישה

   הכאה כדי תוך במעגלים לרוץ מוכרחים היו יוצאים וכשהיו, למסדר בלילה אותם מעירים היו ולעתים

, בהקיץ חלומות, הזיות כמו נפשיות תגובות התעוררו הריכוז במחנה, בעקבות כל אלה  .השומרים מצד

  .  עצמית שליטה והעדר, ופרנויה חרדה, לילה סיוטי

  ההשמדה במחנה ואתרי יכרד

 הובאו למקום. גורשו או חוסלו שתושביו, גראדינה לכפר בסמוך יער בקרחת אתר  -גראדינה דונייה

 הצוענים הובלו בהמשך. אחים בקברי נקברו או הסאווה לנהר נזרקו ואז קהים בכלים שהוכו, אסירים

 של מיוחדת כקבוצה ושימשה, שרדה ניםצוע של אחת קבוצה רק. חוסלו ושם, לגראדינה בהדרגה

 הובלו שאליהם המונים-רצח לאתר גראדינה הפכה אז. בגראדינה להורג בהוצאות שהשתתפו קברנים

 הקורבנות. חיסול לשם – 3יאסנובאץ  במחנה שרוכזו, וטף זקנים, ילדים, נשים – אסירים המוני

 אבנים, בפטישים הוכו, לתוכם וכנסושה ותוך אחים לקברי והובלו, במעבורת לסאווה מעבר הועברו

 עוד המציאו האוסטאשים באתר. בעורף והוכו, בתיל לזה זה קשורים, הבור פי על שהועמדו או וכדומה

: חיצוניים איברים עקרו, זה את זה לרצוח משפחה וקרובי חברים הכריחו הם: משונות רצח שיטות

 אפילו, כליות כמו, פנימיים איברים עקרו גם הם .למזכרת אותם שמרו ואף, ועוד אפים, אוזניים, עיניים
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 עם אף או, זה עם זה התחרו, הוועדה ולפי, באכזריות בחלו לא צוענים גם .חיים מקורבנות

 בשלבים. נשים אנסוו פטיש במהלומות לקבר קורבנות בהפלת או גרונות בשיסוף, האוסטאשים

 גופות לשרוף גם החלו במלחמה ובאה ההקרב התבוסה בגלל כך ואחר, מקום היעדר בגלל, מסוימים

. המוקד על באש חי והעלו אותו, בישבנו בוער עץ בשיפודדקרו איש  מסופר על מקרה בו. מוקדים על

 הורתחו או נשרפו וחלקם חיים נקברו חלקם. שהוכו לאחר בהכרה נותרו, מתברר, רבים קורבנות

  .סבוןל אנושי עצם-ומוח שומן הפכו שבו" הסבון מפעל"ב בקדרות

 בסתיו. בסירות שהובלו סחורות של וטעינה לפריקה ששימשה הסאווה גדות על רמפה - "גראניק"ה 

 צורך עוד היה שלא מפני לחסלם שהוחלט אסירים של שמיות רשימות האוסטאשים ייצרו 1943-44

, טוהופש, הוכו, הראשי במחסן הנבחרים רוכזו שבמהלכן, סלקציות לילה מידי נערכו. חווה- בעובדי

 שיסעו אחד- ואחד זרועותיהם סביב שנכרך התיל על משקולות הושמו שם, לרמפה והובלו בתיל ונכבלו

לאחר תקופה מסויימת בה . הגועשים למים אותם וזרקו בפטיש הראש על אותם הכו, וגרונם בטנם את

 סיריםלא מקום לפנות כדיגדל  נוספים אסירים של בחיסול הצורך, נרצח כבר אסירים של רב מספר

 את להסתיר והצורך, למחנה בכמויות לזרום שוב שהחלו חדשים

, הופשטו האסירים: שוכלל הגראניק, לכן. הקץ בטרם הפשעים

 לשני האחד ובין גב-אל- גב בזוגות קשורים כשהם והובלו נכבלו

 או בטנם את שיסעו האוסטאשים. אחר כבד עצם או עץ בול הונח

 הגופות. חיים לנהר אותם ווהפיל, לכבל שחובר בפטיש אותם הכו

, הנהר פני על והופיעו שבו ולעתים, לבלגראד עד צפו לעתים

 כל משך. נורא סרחון שהעלה קטן סכר מעין יצרו ואף, בגדותיו

 בגדות אסירים מטביעים האוסטאשים היו כן-ולפני הזה הזמן

 שבאזור ובשדות, המחנה מגבול שבלטו בשדות, בגראדינה הנהר

  . ")מחנות שסופחו"עוד על כך בפרק ( מלאקהו יאבלאנאץ בין

 משרפת של באתר 3 מחנה הקמת לאחר - משרפת הלבנים

 וילדים נשים וכן, חולים אסירים לשרוף האוסטאשים החלו, לבנים

   של ההתנגדות עקב. הלבנים כבשני בתוך גראדישקה-מסטארה

  במן ירוכזו ראשית כי הוחלט, הרמות וצרחותיהם והנשים הילדים

 חולים. לאש ייזרקו כך אחר ורק ופטישים בלומים הכרה לאובדן עד יוכו מכן לאחר, סמוכה" כסדרהא" 

 את שכללו, בהמשך. הכי-בלאו להתנגד יכולים היו שלא מפני חיים נזרקו יהודים ותינוקות משותקים

 ששוב, םהאסירי. למשרפות כבשנים שישה הפך, אסירים בעזרת, פיצילי.   "קרמטוריום" לכדי הכבשנים

 פלדה לדלת מעבר אל אחד- אחד והורצו, וחיטוי לרחצה יובלו כי האמינו, מנהרה באותה ננעלו

 במכה הקורבן את הימם מהם שאחד, ופטישים במוטות חמושים אוסטאשים שני חיכו שמאחוריה

 עם ונדחפו חיים נזרקו, במשאיות שרוכזו, וחולים יהודיים ילדים.   לכבשן אותו זרק והאחר, בעורף

      .למרחקים נישאה אשר, שעורר הצחנה עלתלונות  בשל 1942 במאי הושמד הכבשן. מקלות

 שנרצחו יאסנובאץ מחנה אסירי גופות
  הסאווה נהר לגדת ונסחפו בגראניק
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 בין הימורים נעשו 1942 באוגוסט 29-ה בליל, לדוגמה. במחנה היו עינויים רבים ומזוויעים -  ייםועינ

 את חתך השומרים אחדו ,ביותר הרב במספר אסירים להרוג יוכל מהם למי באשר הכלא שומרי

 מלך" בתואר זכהו בתחרות כמנצח הוא הוכרז. לקצבים מיוחדת סכין עם אסירים 1,360 של ווארםצ

, איש 1,100-כ באותו לילה הרגש טען שומר אחד .כפרס שונות מתנות לו והוענקו, "הצוואר חותכי

         ו מת ההוא בלילה הגדול בחיסול. וגרונו לבו, עיניו את ואז, לשונו, אוזניו את חתךאיש לו  ובהם

    . סרבים 10,000-כ

, ידניים מסורים, חפירה אתי, סכינים, ומקבות בפטישים גם ולעינויים לרצח השתמשו האוסטאשים

 והשתייה המזון מינוני והפחתת) הציפורניים תחת שהוחדרו( מחטים, מלח, קרח-מי, קדרות, מכבשות

 למעי חולדות החדרת היה ביותר רייםהאכז העינויים אחד. הִאטי מותם עד מסוימים לאסירים שניתנו

 חסך – הנאציים במחנות כמקובל –" מכניות" בשיטות במקום אלו מלאכה בכלי השימוש.   הקורבנות

 במחנה בוצעו רצח מעשי ".הנחותים הגזעים" בני האסירים על קליעים או חשמל, גז של" מיותר בזבוז"

 גם או, טירוף- בחמת או גחמות לפי, אסירים ובנוכחות במקום התחשבות ללא, במפוזר חופשי באופן

  . הדעת-בבדיחות

, אורתודוקסיות כנסיות של שבורים פעמונים לאחסון ששימש במחסן עוד עינוי שהתרחש במחנה הוא

. נרצחו או נתלו בטרם, להורג להוצאה בסלקציה שנידונו אסירים הוחזקו בו, פחם כמחסן כך ואחר

 אותם חזיקוה האוסטאשים: ברעב עונו הם ראשית

 ליום בודדת מרק-קערית להם ונתנו הזעיר במבנה

 באבקת תובל כשהמרק, מוצק מזון ללא כמעט

 ניתנו מים. והרעב הצימאון את להגביר כדי חזרת

, סניטריים תנאים להם היו לא, במ!ורה לאסירים

 והכותנות, תנועה מרחב או יום אור, אנשים עם מגע

 .מכינים הלבינו שלהם

  

 רה'קוז

 ומפקדה אוסטשי חולים בית, חשמל מרכזיית, עורות לעיבוד כמפעל פעל ,4או יאסנובאץ , רה'זקו

 היותר האסירים שוכנו שבו משום משופרים היו זה במחנה התנאים .גרדום חדר היה ובה אוסטשית

 העור מפעל אל. לסלקציות ונקראו נתלו עדיין והאסירים נוקשים היו עדיין בו התנאים אך חשובים

 שהיה פסח אדולף עמד ובראשם העורות בעיבוד שקשורים במקצועות שעסקו יהודים מעט ספונא

 המחנה. ונתלה קומוניסטים עם בקשרים נחשד הוא יותר מאוחר בשלב אך, עורות לעיבוד מומחה

 מהם שמונה רק אך לברוח ניסו העורות מפעל עובדי. חוסלו החולים בבית והאסירים באפריל פורק

בו , "גיהנום ושמו יאסנובאץ"שכתב את ספר העדות , מילר ארווין היה הנמלטים בין. לטלהימ הצליחו

 פחות עם כחיים רה'בקוז החיים את תיאר הוא. הוא מתאר את הזוועות שעבר במחנה יאסנובאץ

  . ואופרות הצגות שם העלו והם וחינוך תרבות ועדת הוקמה שם. הראשי במחנה מאשר התרחשות

אוסטאשים זורקים אסירים בעודם 
  בגראדינה" בור המוות"ל, חיים
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  סטארה גרדישקה

 ששימש, יאסנובאץ מחנות במתחם והשמדה ריכוז מחנה היה, 5או יאסנובאץ , גראדישקה-טארהס

 על הוקם מחנה .1945 לאפריל 1941 יוני בין, אך גם למעט גברים, וילדים נשים להחזקת בעיקר

     .כלא- כבית ששימש הונגרי-אוסטרי מאחז של שרידיו

. נפרדים בצינוקים רוכזו ילדים. העתיקה הטירה לש בצינוקים וישנש, נשים רוכזו גראדישקה-בסטארה

 ואיסוף מעבר מחנה גראדישקה- סטארה היה גבריםל

 גברים. לעבודבכדי  נשלחים היו שאליו מחנה או

 רבות נשים.   במיוחד מדוקדק באופן מהנשים הופרדו

  . נאציים עבודה במחנות לעבודות נשלחו

יותר  טובים היו גראדישקה- בסטארה המחיה תנאי

עדיין היו מכפירים והקשו  אךמבשאר מחנות יאסנובאץ 

 על בצינוקים וישנו לעבוד שנשלחו, במיוחד על הילדים

. יאסנובאץ שבמחנה לזה זהה היה המזון. בטון רצפת

 משווע חוסר היה.     ביום פעם שהוגש סרוח" לפת מרק"מ רק האסירים ניזונו, 1942 שנתכל  במשך

  . אף יותר מבשאר יאסנובאץ, חריף מאוד באופן התפשטה והטיפואיד וסהטיפ ומגפת, שתייה- ברי במים

וכאשר הגיעו למחנה הפרידו בין האימהות לילדים , אל המחנה הגיעו משלוחים רבים של נשים וילדים

רצח מרוכז . כאשר מישהי לא היתה כשירה לעבודה רצחו אותה ואת ילדיה. ושלחו את הנשים לעבוד

, גרזנים, פטישים באמצעות ידניות רצח שיטות האוסטאשים העדיפו לרוב. זה התרחש בשיטות שונות

האוסטאשים . ובהרעבה רעיל בגז המונית אסירים בהשמדת גם התנסו לעיתים. וכדומה סכינים

 הוכחה שהשיטה לאחר. יהודים וילדים נשים לחיסול .  כמשאיות גז ירוקים משטרתיים בוואנים השתמשו

 1942   ביוני, אחת עדות לפי. רה'מקוז סרבים של ילדים על, גז בתאי גם וששימ נעשה, "יעילה לא"כ

, ילדים 600 של קבוצה גם שם חוסלה    .ילדים 2,000-כ כך חוסלו

, 1943- ב פורק הגז-תא. צלבים ציורי גבם ועל ובוכים עירומים שהובלו

 ביוני, לבסוף ההגיע שאכן, האדום- הצלב של משלחת תבוא מחשש כי

הידוע ביותר הוא  .מרתף צינוקייטה נוספת להשמדה היתה ש. 1944

 והתענו בבידוד לכליאה שנידונו אסירים הוחזקו ובו, 3' מס צינוק

 םע .תיל חוטי עם בחנק מייסוריהם שנגאלו עד, וברעב פיזיים בעינויים

המתחם המרכזי  אל ממנו מוות בצעדות הוחל 1945-ב פירוק המחנה

. שעות 10-כ ארכו אשר, קילומטרים 37 של מרחק, יאסנובאץשל 

שם התנאים היו קשים , לפוגלאבה מחנה דרך פונו רבים אסירים

   .לחיסול שולחו ומשם, ליאסנובאץ הועברו הקורבנות .ברכבות ,ביותר
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  חנות שסופחומ

   ויאבלאנאץ מלאקה

ו למחנות כפרים אלו הפכ, כאשר הוקם המחנה. כפרים באזור יאסנובאץ שני היומלאקה ויאבלאנאץ 

שם הם קיבלו אוכל  -הכפרים שימשו כמקום המגורים של האסירים והאסירות. ריכוז לנשים וילדים

כל יום הם הועבדו בפרך בעבודות כפייה במשק החקלאי שסיפק את צרכי מחנה . מועט וישנו בצפיפות

 חוסלו, יערה במעבה או הסאווה גדת על, המחנות שני בין. יאסנובאץ מעלות השחר עד רדת החשיכה

 לאחר שם חוסלו תינוקות    .ואסירים חולים ממלאקה ויאבלאנאץ הראשיים מהמחנות אסירים קבוצות

  .  למים ונזרקו בשק שהושמו

  אקובו'ג

 של העצמאית במדינה אשר קובו'לג בסמוך האוסטאשה שלטון ידי על הוקם אשר ריכוז מחנה

 יהדות בני רובם וילדים נשים לקלוט נועד המחנה. 1942 יוני לסוף 1941 דצמבר בין ופעל, קרואטיה

 למחנה היהודים העצירים מרבית גורשו 1942 ביוני. הסרבית האוכלוסייה מקרב וכן יוגוסלביה

 ההשמדה למחנה נשלחו הגבריםכאשר , המחנה הוקם לאחר גירשו יהודי סרייבו. יאסנובאץ ההשמדה

 למחנה הגיעו הכל בסך. קובו'ג הריכוז למחנה חונשל והילדים והנשים, מרביתם נרצחו שם, יאסנובאץ

    . סרביות נשים 50 ועוד יהודים 1,865 קובו'ג

. נשמר על ידי שוטרים ונוהל על ידי קהילת יהודי אוסייק - המחנה היה יחסית אוטונומי, בתחילה

ותנאי , לכלואים מזון סיפקו הקהילה ובני סמוכה קמח טחנת של בשטחה המחנה הורחב ,יועהבס

 נשים 1,200 קובו'לג הועברו אך כאשר. המחנה היו סבירים

 טיפוס מגפת בשל גרדישקה מסטארה וסרביות יהודיות

 מספר  .התנאים החלו להדירדר, שם שפרצה המעיים

 צפיפות בתנאי שנכלאו נפשות 3,000-לכ הגיע הכלואים

 שהובילה טיפוס מגפת פרצה במקום. קשים ותברואה

לאחר מכן הובאו למחנה שני . תמהעצירו 600- כ של למותם

שביצעו באסירות פשעים , מפקדים אוסטאשים חדשים

 לחם פיסות בזריקת מורעבים ילדים עינוי ללונוראיים שכ

 לאוסטאשים מין שפחות שימשו נערות 21. האמהות לעיני, בהם תקיפה-כלבי שיסוי ואז לעומתם

 אסירים, בנוסף. גז תובמשאי נרצחו מהמחנה מאות כמה. חוסלו שם, ליאסנובאץ שולחו כך-ואחר

      .חיסול לאתרי ונלקחו הוכו ולמעשה, אקובו'בג חוץ לעבודות כביכול, 3יאסנובאץ  ממחנה נלקחו

 ההשמדה למחנה הועברו העצירים. המחנה את לסגור האוסטאשה שלטונות החליטו 1942 יוני בשלהי

   .הגעתם עם ונרצחו יאסנובאץ
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  'גוספיץ

 מעבר כמחנה לשמש ונועד 'גוספיץ עיירהסמוך ל האוסטאשה שלטון ידי על הוקם אשר ריכוז מחנה

  .סרבי ממוצא לתושבים וכן ההשמדה למחנות בדרכם קרואטיה מאזור יוגוסלביה יהדות בני למגורשים

 הועברו' מגוספיץ. זאגרב מיהודי 2,000-כ אליו הועברו יולי ובראשית' גוספיץ מחנה הוקם 1941 ביוני

 שלטון ידי על בוצע במהירות המגורשים של פיזורם. למחנות שונים וביניהם יאסנובאץ םהמגורשי

 הסובלני ביחסם שנודעו איטליה ממלכת צבא כוחות של לאזור המיועדת כניסתם בגלל, האוסטאשה

' בגוספיץ היו פעילותו בשיא  .1941והמחנה סיים את תפקידו כבר באוגוסט , היהודים כלפי יחסית

  . עצמו במחנה גם שבוצעו אסירים של רצח מעשי על עדויות וקיימות אסירים 28,700 לפחות

 

  המרד וסיום המחנה

, למחנה התקרב כבר, י פרטיזנים"שהוקם ע, צבא היגוסלביהכאשר , 1945בתחילת אפריל 

 20החיסול החל ב. אוסטשים התכוננו לחיסול מחנה יאסנובאץ בכדי להסתיר ראיות לפשעים שקרו בוה

לאפריל החל מרד  22ב, כתגובה. כאשר קבוצת הנשים והילדים הגדולה האחרונה חוסלה, ריללאפ

     .בחלק מהמחנות במתחם יאסנובאץ

ריסקו , הפילו דלתות' פטישים וכו, מוטות, אסירים חמושים בלבנים 600-כ, ציגלאנה, במחנה המרכזי

. והם לא לקחו חלק במרד, וסטאשהאסירים היו חולי מכדי להילחם בא 470-כ. חלונות וברחו מהמחנה

ירו שומרים אוסטאשים על האסירים , מטר מהמחנה אל שער היציאה 150בדרך  שאורכה רק 

מספר גדול מהם נורו על חוטי התיל של המחנה , והרבה מאוד אסירים נהרגו שם, הנמלטים מכל עבר

האסירים  470. שרדו 80ק מתוכם ר, אסירים הצליחו לברוח מהמחנה 100-כ. כאשר ניסו לפרוץ אותם

אסירים מרדו ולחמו באוסטאשה  167כ, רה'במחנה קוז. שנותרו במחנה חוסלו על ידי האוסטאשה

אסירים  11אך הם הוקפו ונורו על ידי האוסטאשה גם מחוץ למחנה ולכן רק , הצליחו לברוח 150ו

למאי  2יאסנובאץ ב ולשאר 1945לאפריל  23הצבא היוגוסלבי פלש למחנה סטארה גרדישקה ב .שרדו

 מגדלי, הבניינים את והרסו פוצצו, שנותרו האסירים את הרגוהאוסטאשה , לפני התקרבותו. 1945

 הצבא היוגוסלבי שלט כבר כאשר, מכן שלאחר בחודשים. נוספים ומבנים העינויים חדרי, השמירה

, חיילי אוסטאשה 600 עד 200 שכללו כפייה עובדי ידי על יאסנובאץ שטחי ביסודיות הושמדו, במחנה

 ופירקו היסוד עד המחנה את החריבו הם. של האוסטאשה עבודה למחנה האזור את הפך וכך האזור

    .המחנה את שהקיפה החומה את

 עקב בעיקר בהירות חוסר קיים אך, במחנה שמתו הקורבנות למספר בנוגע שונות הערכות קיימות

 500,00- 200,000ההערכה  הרווחת היא . ךבכ מעורביםה שונים מדויק ואינטרסים רישום העדר

ההערכה של כמות הסרבים , כמו כן .יהודים אלף 25 נרצחו במחנהיד ושם מעריכים כי . קורבנות

   .300,000-700,000שנספו במחנה היא 
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  סיכום
במחנה יאסנובאץ התרחש רצח עם שיטתי ומזוויע , ניתן לראות שכפי ששיערנו, לאחר כתיבת העבודה

  .מתנגדי משטר וקבוצות אתניות נוספות, צוענים, אך גם של יהודים, של סרביםבעיקר 

ושלטו על קרואטיה העצמאית , שהיו משתפי פעולה של הגרמנים, י האוסטאשה"המחנה נוהל ע

יאסנובאץ הוא המחנה הראשי היחיד שלא על אדמת פולין . כממשלת בובה של גרמניה הנאצית

, כאשר בהם היו מחנות לנשים וילדים, תתי מחנות 5- והוא חולק ל ,והמחנה הגדול מסוגו בקרואטיה

שומרי האוסטאשה , כפי ששיערנו. אתרי עינויים ועוד, אתרי השמדה מרכזיים, מחנות לעבודת כפייה

דברים נוראיים , ורצחו בעיקר בדרכים ברוטאליות ידניות ובעינויים מזוויעים, במחנה היו אכזריים ביותר

היתה גם השמדה באמצעות משאיות או תאי גזים , בנוסף לכך. עזו לעשותשאף הנאצים לא ה

, מחלות, קור, היה רעב וצמא כבדים. ההשמדה במחנה נבעה גם מהתנאים המחפירים. ומשרפות

אסירים , בגלל תנאים אלו. עבודות כפייה לא אנושיות ועוד, חוסר בטיפול, חוסר היגיינה משווע, צפיפות

המחנה נחשב למחנה האכזרי ביותר , לאור כל זאת. רעב וקור, תשישות, ותרבים מתו במחנה ממחל

על פי , ההשמדה היתה פעמים רבות ספונטנית, הופתענו לגלות שבניגוד להשערתנו. בכל הזמנים

  .ולא מסודרת ומתוכננת כמו במחנות אחרים, גחמת האוסטאשה

ו ולכן רק חלק קטן אכן הצליח שהצליח בחלק, ולאחר מרד האסירים, 1941המחנה הוקם באוגוסט 

י הצבא היוגוסלבי במאי "י האוסטאשה כדי לחסל ראיות ונכבש ע"חוסל ע, לשרוד ולברוח

יהודים  25,000מהם כ, קורבנות 200,000-500,000נרצחו במחנה כ, ככל הנראה, בתקופה זו.1945

    ).המספרים לא מדויקים עקב היעדר רישום מסודר(סרבים  300,000-700,000וכ

  

  רפלקציה
  שקד מונדני

 אסיר, מילר ארווין של העדות ספר את לקרוא ישבתי שבו השלב היה העבודה בכתיבת הראשון השלב

. השואה – היהודי לעם ביותר הגדול האסון התרחש השנייה העולם מלחמת במהלך. ביאסנובץ לשעבר

  . יהודים היותם בשל רק אירופה אדמת על יהודים מיליוני נרצחו השואה של במהלכה

 לסופו להגיע רב זמן לי לקח אך דקיק הוא הספר אולם, מזעזעים סיפורים עלו מילר ארווין של מעדותו

 המילה, מספיק לי נראה לא" יאסנובץ ושמו גיהינום" הספר של שמו. הספר את לקרוא רגשי קושי בשל

 לנאצים בניגוד. קוםבמ שהתבצע והברברי ההמוני הרצח את ביותר הטובה בצורה מתארת לא גיהינום

 שפעלו האוסטשה אנשי, ישיר באופן אליו להתקרב ולא שיכלו כמה הרצח מן עצמם להרחיק שביקשו

 תוך ולעיתים וחם קר נשק בכלי שימוש תוך לעיתים, ידיהם במו קורבנותיהם את רצחו ביאסנובץ

 ידיו במו יכול םאד איך, הספר קריאת במהלך לי עלו שאלה סימני הרבה! החשופות בידיהם שימוש

  ? מאיתנו אחד בכל שוכן רוע של כזה סוג האם? יהודי היותו בשל רק אחר אדם להרוג

 אודות על יותר יבש באופן למדתי שבמהלכם, הפרקים הכנת היה העבודה כתיבת של השני השלב

 כל על יותר טובה בצורה ולמדתי המחנות מן אחד כל על כשפירטתי. במחנה שהתרחש המזעזע הרצח
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 את חווה אחד כל. אסיר כל בשביל לחלוטין שונה מחנה היה הארור שיאסנובץ הבנתי כך מהם אחד

    . אחרת המחנה

 התעניינתי מאוד צעירה שהייתי מאז. רבות שלי הידע את העשירה שהעבודה להגיד יכולה אני, לבסוף

 פחות ליןלפו מחוץ שנמצאים במחנות אך, היהודי העם של בהיסטוריה זה ומדמם ארור בפרק

  . ביאסנובץ שנספו היהודים כל את גם לזכור הזכות בידי שנפלה גאה אני. התמקדתי

 החוויה וכך ומכילים מקסימים שלי הקבוצה של הפרטנרים למזלי, מאתגרת הייתה בקבוצה העבודה

  .שם שהתרחשו שגילינו הזוועות את לחלוק מי עם שהיה משום יותר קלה הפכה העבודה עשיית של

  

  מורדוךשניר 

 למדתי בעבודה שלי החלק את לכתוב יתכשהתחל, אותי עניינה ומאוד שביליב קלה הייתה העבודה

  .בקבוצה חברי עם העבודה את לעשות כיף היה,  שם שהיה מה ועל המחנה על הרבה

  

  נגה לוינסון

א גוסלביה ואח וסבתא של סבתומשפחתי באה מי. העבודה לימדה אותי דברים רבים ותרמה לי רבות

לא ידעתי , עד השנה. ולכן הנושא מאוד קרוב לליבי, שלי נהרגו במחנה סטארה גרדישקה ביאסנובאץ

, אך לפני כמה חודשים. גוסלביה במלחמת העולם השנייה בכלל ועל מחנה יאסנובאץ בפרטוהרבה על י

סבתא שלי הביאה לי ספר עדות של ניצול שואה ממחנה יאסנובאץ שמצאה במקרה בחנות ספרים 

ואחרי , הספר ריתק וזעזע אותי בו זמנית. בו הוא סיפר על הזוועות שחווה, ")גיהינום ושמו יאסנובאץ("

, גוסלביהושקראתי אותו ידעתי שאני חייבת ללמוד עוד על מה שהתרחש במלחמת העולם השנייה בי

ניהול  על, ובאמצעותה למדתי על יאסנובאץ, עבודה זו תרמה לי בכך רבות. יתה משפחתייהיכן שה

העבודה גם הייתה . ועוד, על המדיניויות השונות של המדינות ביוגוסלביה והיריבות ביניהן, האוסטאשה

וכאשר קראתי על התנאים המזעזעים והעינויים שהיו במחנה סטארה , מאוד מרגשת בשבילי

ויות עד, הזדעזעתי מסיפורים, כמו כן. ולבכותבני משפחתי לחשוב על לא יכולתי שלא , גרדישקה

העבודה נתנה לי פרספקטיבה חדשה לגמרי על . ונתונים רבים שקראתי על הזוועות שהתרחשו שם

חשפה אותי לסיפורים שלא הייתי נחשפת אליהם לבדי וקישרה אותי עוד יותר , מה שעבר בשואה

    .לסיפור משפחתי בשואה

ליו יחד עם תקשורת כל אחד עשה את המוטל ע, העבודה בקבוצה התנהלה באופן טוב מאוד, בנוסף

    .בחריצות ובמקצועיותוכולם עבדו , נעזרנו זה בזה, ותיאום עם אחרים
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