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 מירי דרמן

  ר"דבר היו
  

 ,חברות וחברים יקרים שלום

ומעבר לפינה , כמו קודמותיהוהיא תהיה שייכת להיסטוריה  2015עוד מעט נגמרת לה השנה , הנה
מאחלת שנה  2016למי מביניכם שחוגג את כניסת .2016כבר אורבת השנה האזרחית החדשה 

  !טובה  אזרחית
לא . כמידי שנה ערכנו את טקס יום השואה ביער שורש בצורה מכובדת, עשינו לא מעט 2015בשנת 

  .ה מחשש לשריפותל להבעיר אש בכל יערותי"הדלקנו משואות בגלל איסור מטעם הקק
מקומות כמו כן ביקשנו  300ל בבקשה לשדרג ולהרחיב את רחבת הכינוס כך שתכיל "פנינו לקק

  .תשתית לאפשרות קירוי מהשמש הקופחת
ביער בן שמן ויעיד ריבוי " המפגש היוגוסלבי"קיימנו את אירוע , למה שהפך כבר למסורת, בסוכות

העשן הריחות והשפה הסרבו . ער היה מלאוהשנה הי, המשתתפים על ההצלחה של האירוע
ובעיקר שמחנו לפגוש חברים ומכרים שאיננו נפגשים איתם , קרואטית מילאו את חלל האוויר

  .בזמנים אחרים
נושא . נושא נוסף אותו אנו מקדמים הינו הפקת סרט תיעודי אודות שואת יהודי יוגוסלביה

ואם אנחנו לא נדאג , ם אירוע ממלכתיהשואה ביוגוסלביה אינו נלמד ואינו נזכר כמעט בשו
הסרט . הרי שיחשבו שטרגדיה פסחה על יוגוסלביה, כאן בישראל, להזכיר לעולם ובעיקר לעצמנו

במחנות הריכוז השונים ובאתרים בהם התקיימו האקציות של , יוגוסלביה-צולם במדינות אקס
הצילום . מהמחנות בהם צילמנוצוות הצילום היה ישראלי ונלוו אליו ניצולים . יהודי יוגוסלביה

י "בתי מלון ועוד נתרמו ע, כרטיסי טיסה. התאפשר תודות לתרומתם ונדיבותם של רבים וטובים
תורמת המבקשת להישאר . וגם באופן פרטי, שגרירי ישראל במדינות השונות, גופים שונים

  . להשלמת העריכהועדיין חסרים לנו כספים . ועל כך תודה לך - ₪  25000 –בעילום שם תרמה כ 
לארח אירחנו   כבוד גדול היה עבורנו

בארץ את מר ראדובן סרמץ שעשה מחקר 

והסביבה  (šid)מקיף אודות יהודי שיד 
השקת הספר נערכה . והוציא ספר בנושא

באולם האירועים של עיריית חיפה אשר 
ואת האורחים  אירחה את ראדובן

אנו מודים לכל אלה שעשו . שהגיעו
במלאכה מטעם העירייה ואיפשרו את 

ראדובן נשא הרצאה בשפה . קיום הטקס
הסרבית מלווה במצגת אודות מחקרו 
ותודה למרים אביעזר אשר תרגמה 

לאחר . סימולטנית את דבריו לעברית
  .מספר ימים נסע ראדובן לירושלים והפקיד את הספר בידי יד ושם

ננסה להביא את הסרט לידי סיום כך שביום השואה הוא . לא נקפא על שמרינו 2016גם בשנת 
בינתיים לא , אנו מנסים לשכנע את רשויות השידור להעלות את הסרט. יהיה מוכן להקרנה

  .בהצלחה רבה

 2015 דצמבר  –נובמבר                                              6מספר                                                      63שנה  

  ראדובן סרמץ והמתרגמת מרים אביעזר בחיפה
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מספר בתי ! השנה נרשמו חברים חדשים להתאחדות ואנו מברכים אותם על הצטרפותם אלינו 
  .230 –כ הוא  2015  רשומים בשנתש ,האב

שנה לקיום התאחדות עולי יוגוסלביה אותה נערוך באולם האירועים  80אנו נערכים לחגיגת 
ר המועצה גבעת ברנר ובן ונכד למקימי "בתמיכתו הרבה של מר דורון שידלוב יו, במושב קדרון

  .הפרסומיםהודעה על מועד האירוע תופץ בגיליונות הבאים אנא עקבו אחר . קדרון
נעשה לפי רשימה " גשר"משלוח העיתון , רשם כחברים בהתאחדותיאני מזכירה לכם להקדים ולה

גם השנה לא העלינו את דמי החבר והם נשארו . י תשלום דמי החבר"שמית של חברים שנרשמו ע
  .לשנה₪  150על סך של 

עקב   "ויוון ישאלוניקמרכז מורשת ליהודי "ב  28.10.15 - לצערנו נאלצנו לדחות את המפגש ב
  .לאחר השיפוץ יתואם מועד אחר לסיור  .שיפוצים שנערכים במקום

  
  ?ומה בתוכניותנו

משה יארח אותנו חברנו  ."שדה דב"נבקר בשדה התעופה  10:00  בשעה  18.11.15-ה רביעיביום 
יספר , ששרת כטייס בשדה התעופה, יואל פישרחברנו . שהינו מנהל שדה התעופה טלמור

  .במגדל הפיקוחגם נבקר במהלכן משך הסיור כשעתיים   .יותיוומחו לנו
  .חינםהסיור הוא לחברי ההתאחדות  .₪ 20עלות הסיור 

" : מסלול יגור"נערוך סיור בשם . בקיבוץ יגורנבקר  ,נר אחרון של חנוכה 13.12.15 -ה' ביום א
במבנה רכבת העמק וצפייה " יגור זה סיפור"כולל את מרכז המבקרים " מסלול יגור"הביקור ב

הסליק "וכמו כן ביקור וירידה אל , תצפית המשטרה הבריטית, בסרט על תולדות קיבוץ יגור
הסליק "וצפייה בסרט " השבת השחורה"סיפורי , עם תצוגת נשק מרשימה" הגנה"של ה" הגדול

  yagur-http://www.shimur.org/Maslul:פרטים ניתן לקרא באתר    ".הגדול
שהינו  ,כפר חסידיםב "ס שטעטל'מוזאון היהודי ינקל"נבקר ב, חת צהריים עצמאיתלאחר ארו

פרטים . און גדי יעקובי יארח אותנוימייסד המוז. שיחזור של עיירה יהודית מזרח אירופאית

  /http://shtetl.co.il/pws :תוכלו לקרא באתר
  .ונשיר יחד שירים יוגוסלביים וישראליים נר שמיני של חנוכה הדלקתאת המפגש נקנח ב

  .₪ 60המחיר לחבר ההתאחדות , 'שח100מחיר הסיור 
, אם מספר הנרשמים יצדיק נסיעה מרוכזת באוטובוס. 6.12.15רשם לסיור עד לתאריך יש להי

  .נארגן הסעה בתוספת מחיר
שהינו  - אגון ליאוןהרצאתו של חברנו בירושלים תתקיים   17:30  בשעה 23.12.15 - ה' ביום ד

פרטים מדויקים לגבי מיקום  ".יוגוסלביה לשעבר אז והיום"בנושא  -מדריך טיולים מוסמך 
  . יפורסמו במייל ובאתר הפייסבוק שלנו

   
הדף מאפשר קשר . לאתר הפייסבוק של ההתאחדות לעיתים קרובותכנס ימבקשת להזכירכם לה

הצעות , אנו מפרסמים בדף ידיעות חשובות !ד לחברי ההתאחדותיומיומי ורציף בין חברי הוע
  .קישור לאתרים מעניינים ועוד , םעבודה לעולים חדשי

ענות ככל האפשר יולה, אני וחברי הועד עושים כמיטב יכולתינו לשמור עמכם על קשר
  050-3556842 :בטלפון ,ניתן ליצור עמי קשר בכל נושא. לבקשותיכם

  שלכם
  מירי דרמן

  
  דבר המערכת

  
  לחברינו שלום

אנו מפרסמים את מה שאתם כותבים מתקנים . גם חוברת זו כקודמתה היא בעצם פרי עטיכם
ברור לנו לגמרי כי . אך לא מתערבים בתוכן הכתוב אלא אם הוא שגוי לחלוטין, ומגיהים פה ושם

ילדים או נערים שנים כשהיו עדיין  70או  60מרבית הכתבות הן של אנשים שחוו אירועים לפני 
או ששמעו את הסיפורים מהוריהם או קרוביהם והעובדות ההיסטוריות לא כל כך היו , צעירים

  .נהירות להם
אם מישהו מרגיש נפגע מכך שהאמת ההיסטורית איננה מלאה או מדויקת הוא מוזמן להגיב 

  .ואנו נפרסם תגובות למאמרים, המרחיב או מאיר עובדות נוספות, במאמר קצר משלו
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אלא גם , אנו מעוניינים לשמוע על חוויות ואירועים שונים ולא רק על הקשיים בתקופת השואה
גם קשיי הקליטה וההסתגלות למולדת . אם נתקלתם באנשים הגונים וטובים שעזרו ותמכו

  .הם נושא מעניין –ולא רק לעולים הוותיקים  –החדשה 
נשמח לקבל מתכונים נוספים ורצוי , "קיש קישואים"גם הפעם נוסף מדור המתכונים והפעם 

  . ווים בתמונותשיהיו מלֻ 
את הכתבות . אנחנו מקבלים כתבות ולא תמיד ניתן לפרסם אותן בעיתון הקרוב בגלל חוסר מקום

היא תופיע , אין מקום לדאגה, מי שכתבתו עדיין לא פורסמה. אנו מפרסמים לפי סדר הגעתן
  .בגיליון הבא או בזה שלאחריו

אין לנו את . מנם מופיע בשתי שפות אך הכתבות אינן מתורגמות משפה אחת לשניההעיתון א
  .היכולת והאמצעים לזה

לא נוכל . בהוצאת יד ושם שנושאם הוא יוגוסלביה -ותוכן קצר  - התחלנו לפרסם רשימת ספרים 
עדיפות ראשונה תינתן . לפרסם את כל הרשימה בגיליון אחד ונפזר אותה בין מספר גיליונות

  .ניתן לרכוש את הספרים במחיר מוזל דרך ההתאחדות. למחברים שהם חברי ההתאחדות
אם לא . אנו ממשיכים ומרחיבים את הרשימה השמית של עולי יוגוסלביה החיים כיום בישראל

ואשלח לכם  eckstein@netvision.net.ilל שלי "נרשמתם עדיין אנא פנו אלי לכתובת הדוא
אנא מלאו את הטופס בעברית ואם אין ברירה אז באותיות . לויקישור שיפתח את הטופס למי

  . לטיניות ואני כבר אתרגם
אנא הקדימו את תשלום דמי . נמצאת בפתח ויש לחדש את החברות 2016אנו מזכירים לכם כי 

צילום מי שמשלם באמצעות הדואר מתבקש לשלוח את . לשנה₪  150החבר העומדים על סך של 
אל , אם מישהו לא קיבל את העיתון. אחרת לא נדע מי שילם צילוםעל ה קבלה ולרשום את שמוה

ל "וכדי שנוכל לעדכן את הפרטים אנא שילחו בדוא, לחו מיד הודעה למירי דרמן או אליתחכו וש
  .חוזר את שמותכם וכתובתכם

. הדבר יקל ויוזיל את העלויות –אנו מבקשים להעלות רעיון של משלוח העיתון דרך האינטרנט 
. את התייחסותכם להצעהל חוזר "בדואשלחו לי . הרגיל נמשיך לשלוח בדואר אינטרנט מי שאיןל

  .בינתיים אין שינוי

  המשך קריאה מהנה
  עורך -אלכס אקשטיין 

   6157002, תל אביב, 2קומה  55רחוב המסגר  :כתובת המשרד
   077-4346722:  טלפון

  
  :חברי הועד
  ר"יו –מירי דרמן 

  מרים אביעזר
  לילי פפו

  מבוקי יוסף'ז
  יואל פישר

  דוד גומבוש

   eckstein@netvision.net.il  :   ל"כתובת דוא   76287, רחובות', א 43גורדון , אלכס אקשטיין
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  מירי דרמן
  מילות ברכה לראדובן סרמץ

  
 ,חברות וחברים יקרים

ברצוני להודות לכל מי שעשה את המאמץ והגיע בימים טרופים אלה אותם אנו חווים כעת 
בארצנו על מנת לכבד את מר ראדובן סרמץ 

  ".יהודי שיד "בטקס השקת ספרו 
תודה מיוחדת לעיריית חיפה על אירוח הטקס 

חבר מועצת העיר אשר מכבד , ולמר פיני וגמן
 למחלקת. בטקס ומייצג את עיריית חיפה

: טקסים ואירועים רישמיים בעיריית חיפה
רונית בן סימון , אורטל קטרי, חגית שנער פרץ

 ותרמווגלית סרור אשר ארגנו ודאגו לכל פרט 
  .הצלחת האירוע

עיריית כין שקשרה בינינו ל, תודה לרינה בן נתן
  . קיום הטקס ועזרה בהכנתואת אפשרה , חיפה

שהינו הסטוריון וארכאולוג , מר ראדובן סרמץ
היהודים " כתב את ספרו, מהעיר שיד שבסרביה

בה התחקה , לאחר עבודת חקר מעמיקה "בשיד
מהיכן , אחר היהודים אשר גרו בעירו שיד

  . בתקופת מלחמת העולם השניה  מקצועותיהם וקורותיהם, הגיעו
ביקר , תמונות, מסמכים, פרור מידעחיפש בכל מקום כל , הוא לא השאיר אבן על מקומה

  .חיפש צאצאים וקרובי משפחה של יהודי שיד בכדי לראיינם ולהגיע לכל פרט אפשרי, בארכיונים
   .שאב מידע ממצבות בית הקברות והשווה למסמכים הכתובים

  .המוקדש לזכר היהודים אשר נספו בשואה  "יהודי שיד"  את כל ממצאיו העלה בכתב בספרו
כיום לא נותר אף (, חשיפתו של מר ראדובן סרמץ לגורלם וסופם הטרגי של יהודי עירוכעקבות  

שהם  החליט ליזום הקמת אנדרטה לזכר יהודי עירו שנרצחו בשואה בכדי ) יהודי בעיר שיד
  .ייזכרו לתמיד וקורותיהם

להקמתה ולבסוף דאג להשקת האנדרטה בטקס , לאיסוף תרומות, הוא דאג לתכנון אנדרטה 
  .בדו פרנסי העיר שיד ונציגות הקהילות היהודיות שבסרביהיכובד ומרשים אותו כמ

, אלימות כלפי יהודים, האנטישמיות ברחבי העולם כשאנו חווים התגברותה של, בימינו אנו
, אירוע אותו חווה גם צוות הצילום מטעם ההתאחדות(הכחשת שואה , התנכלויות לבתי כנסת

הטחה כי לא היו  מקומיים תקפו פיזית את צוות הצילום תוך  .האשר צילם באי פאג שבקרואטי
משב רוח מרענן ונותן תקווה , מהווה מר סרמץ אור באפלה, לאור כל זאת). באי כלל מחנות רכוז

  .שיהיו עוד נוספים כמותו שיעלו את זכר יהודי עירם
קשר לטרגדיה של  שנולד אחרי המלחמה ושאין לו כל, אין זה מובן מאיליו שהיסטוריון צעיר 

  . יהודי עירו לוקח על עצמו להנציח את, העם היהודי
כאן  ולהשיק התאחדות עולי יוגוסלביה לארח את מר ראדובן סרמץ בארצנו, כבוד גדול הוא לנו

  .בחיפה את ספרו לפני מסירתו לספריית יד ושם
  !בשם כל חברי התאחדות עולי יוגוסלביה , תודה לך ראדובן

 

  משה פישר
  .כל הכבוד – פישר אידה

  
 :היא ספרה  מוקפת בבני משפחתה וחברים רבים  .90חברתנו אידה פישר חגגה יום הולדת 

עם תום המלחמה הגיע השחרור  .שנה חלפו מיום הניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה 60
  .מצבנו הבריאותי היה איום ונורא .שלנו ממחנות הריכוז

אשר התחילו לטפל ָּבנּו ואשפזו אותנו בבתי , החיילים האנגלייםשחרור מהמחנה נעשה על ידי ה
אחיות וסטודנטים , לבתי החולים באו לעבוד בהתנדבות רופאים .שהם הקימו, חולים שדה

עד שהיינו מסוגלים לעמוד על הרגליים ולהיות , זה לקח לנו חֹוָדִשים. ֶשָרצּו לעזור לנו, לרפואה
  .רבים מאוד נפטרו ַאַחֵרי השיחרור .ר ליוגוסלביהלחזו, מבחינה בריאותית, מוכנים

  .ארצה והקמנו כאן משפחה למופת 1948עלינו בשנת , אחרי שקמה מדינת ישראל
, "שנה לשחרור מחנה ברגן בלזן 60: "השתתפתי בטקס) 2015(, השנה, בחמישה עשר באפריל

  .העולםלטקס הזה הגיעו ניצולי המחנה מכול  .שהיה המחנה, שהתקיים במקום
  

  .זמן קצר היינו בגטו. הייתה הפלישה של הגרמנים ליוגוסלביה 1944בשנת 

  ראדובן סרמץ ומנהל הספריה ביד ושם
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 60בכול קרון ; יום אחד הגרמנים העמיסו אותנו לקרונות
. לאן אנו נוסעים לא ידענו. סגרו את הדלת .בלי מים –איש 

  .אחרי שלושה ימים ושלושה לילות הגענו לאושוויץ
תחילו להפריד בין בני הגרמנים עמדו עם כלבים גדולים וה

, את סבא .שמאלה –מבוגרים וזקנים , ילדים: המשפחות
  .אבא והאחים לא ראינו עוד בחיים, סבתא

גילחו אותנו ונתנו   ,"מקלחות"את הצעירים שלחו ישר ל
יתה בשבילנו יזאת ה .לנו ללבוש כול מיני בגדים ישנים

את כי לא הכרנו זה , ונפל עלינו פחד נורא, טראומה נוראה
וגם לא ידענו לאן , זה אחרי הגילוח ובבגדים הסמרטוטים

חמישה איש בכול , אחרי כן העמידו אותנו בטורים .הגענו
שקראו לו , למחנה, "בירקנאו"והובילו אותנו ברגל ל, שורה

"C-Lager" ;ולכן , במחנה זה כולם היו מועמדים למשרפות
  .אפילו לא נתנו לנו מספרים

, כול יום. תה נוראהיהצפיפות הי. בכל בלוק היו אלף נשים
כאשר עוד היה חושך העמידו אותנו למיפקד , לפנות בוקר

היינו , כי לא היו לנו מספרים, והגרמנים באו לספור אותנו
  .רק מועמדים למשרפות

חייתי שישה  .ייםשמשם לא חוזרים בח, כי ידענו, אבל פחדנו לפנות לשם, תה מרפאהיבמחנה הי
הם לקחו את הצעירים , כשהמצב של הגרמנים התחיל להיות גרוע. חודשים בתנאים תת אנושיים

  . אבל קיבלנו פעמיים ביום אוכל, יתה קשה מאדיהעבודה ה. שבינינו לעבודה
בשלג , יחד איתם, יום יום, בכפכפי עץ, הכריחו אותנו הגרמנים לרוץ ברגל, כשהרוסים התקרבו

, כי מי שלא היה מסוגל ללכת, "ַמְרׁש המוות"זה היה . המסע הזה נימשך חמישה שבועות. ובקור
  .הגרמנים הרגו אותו

תה אז אפידמיה של טיפוס ואלפים יבמחנה הי. "ברגן בלזן"הגענו למחנה " מרש המוות"בסוף 
לנו חלינו כו, עם חיילי הבריגדה היהודית, שיחררו האנגלים, את אלה שנשארו בחיים. מתו יום יום

  .בטיפוס ואני נשארתי בחיים במקרה
  .חזרתי ליוגוסלביה 1945בחמישה עשר באפריל 
, ניצולת מחנות ההשמדה אושוויץ, ילידת יוגוסלביה, אני פישר אידהואנו שארית הפליטה 

לא יקרה דבר כזה שוב כדי ש, מה עבר עלינו, חייבים להעביר לדורות הבאים, בלזן- בירקנאו וברגן
  .וכדי לא לשכוח, לעולם

פישר טימור אביגדור , זכרונו לברכה, עלינו ארצה עם בעלי, 1948 -אחרי שקמה מדינת ישראל ב
  .שאיבד את כל משפחתו ונשאר לבד, גם הוא ניצול שואה. עבד בסולל בונהושהיה מהנדס בניין 

  .הקמנו משפחה לתפארת –אבל למרות הכול , גם פה עברנו את כל המלחמות
  .-DOMילדי ה " ילדים שלי"בין המוזמנים לחגיגה היו גם כמה מ

אידה  .בלגראד בית יתומים לילדים ששרדו את השואההוקם ב, 1946בשנת  ,מיד אחרי המלחמה
רבים מבין הילדים עלו ארצה  .הייתה בין הראשונים שהתנדבה לעבוד שם כמדריכה ומטפלת

   :עלה זכרונותהאחד מהם    הולדתהיום  תבחגיג .הנשארו בקשר עד היום הז, באותו זמן כמו אידה
שם קיבלה . DOM -  מוקף באנשים זרים ואירועים קשים הגעתי ל, נדודים, אחרי ימים קשים"

  "נשיקה עוטפים אותי עד היום הזה כל פעם שאני מבקרההחיבוק ו .חיבוק ונשיקה אותי אידה עם
  .במקומות שונים ובמיוחד במוזיאון ישראל ההתנדבותו סיפרה על פעילותה לא בצניעותה אידה

  
  משה טסטה

  מנהיג, פרטיזן, משה פיאדה יהודי ספרדי
  ולאחר מלחמת עולם השניה תרם לעלית יהודי יוגוסלביה למדינת ישראל

   
בבלגרד למשפחת סוחרים  1890- נולד ב, פרטיזן ומדינאי יוגוסלבי, יהודי ספרדי, משה פיאדה

שפתם המדוברת על ידי , יהודית מכובדת ממוצא יהודי ספרדי ממגורשי ספרד דוברת לאדינו
למד ציור ,  בהיותו בעל כישרונות אומנותיים וספרותיים, למד בגימנסיה, צאצאי מגורשי ספרד

הצטרף למפלגה  1920-ב. לימודיו שב לבלגרד ועסק בעיתונאותבתום . במינכן ובפריז
אירגן , בירת בולגריה, בסופיה. בה התגלה כתועמלן וכמארגן מוכשר, הקומוניסטית היוגוסלבית

 והתמסרותו הפוליטית בלמה את הגשמת ייעוד. יאיגודי פועלים וערך את ביטאונם הסאטיר
  .האומנותי

נבחר לחבר הוועד הפועל של , ממהפכת אוקטובר ברוסיה לאחר מלחמת העולם הראשונה הושפע
במקביל לפעילותו המפלגתית הוא כיהן גם כמזכיר אגודת ). י"קפ(המפלגה הקומוניסטית 

  .מהפכן ומדינאי ביוגוסלביה. העיתונים של בלגרד

  .יוגוסלביהילידת , אידה פישר
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באחד מבתי הסוהר השמורים ביותר , בגין חברתו במפלגה הקומוניסטית, נאסר פיאדה 1925-ב
בין השנים , טיטו-בכלא  ישב גם יוסף בוריס, שנות עבודת פרך 20-ונידון ל, רים פוליטייםלאסי

עסק בציור ובתרגום  , במשך שהותו בבית הסוהר ערך פרסומים. נוצרה ידידות אישית עמוקה
  .ועלה בהיררכיה המפלגתית. קרואטית- של קרל מרקס לשפה סרבית" קפיטל"ה

לחבר המרכזי של המפלגה  1940-וחרר מהכלא ונתמנה בפיאדה ש,  1939- ב, שנה 14לאחר 
המבודד ובאפריל ' שוב נעצר ונשלח למחנה בילץ. הקומוניסטית

הדוד . "מספר ימים לפני פלישת הנאצים ליוגוסלביה, זוכה 1941
כיהן כיד ימינו של טיטו , של פיאדה יכינויו הפרטיזאנ, "יאנקו

ידי הגרמנים -ה עלעם כיבוש יוגוסלבי.  במלחמת העולם השנייה
לא . והתחזה כמורה ממקדוניה, נמלט פיאדה מבלגרד למונטנגרו

כוכבו עלה לאחר . י"יכול היה להצטרף לוועדה הצבאית של קפ
  . 1941כשלון המרד במונטנגרו בסתיו 

 ינקרא משה פיאדה להצטרף למטה הפרטיזאנ 1941בדצמבר 
של ראשי  הוא נטל חלק בהתייעצות חשובה. העליון בעיירה רודה

בו נידונו סוגיות . שנערכה במזרח בוסניה, תנועת הפרטיזנים
צורף  1942-ב .מרכזיות של אסטרטגית מלחמת הפרטיזנים בעתיד

, כממונה על האספקה, בראשותו של טיטו, לפיקוד העליון פיאדה
ההסברה והיה אחראי להברה ולמגעים עם בנות , ארגון העורף

הברית והקמת סוכנות הידיעות היוגוסלבית וכן ראש ועדת החוק 
  . והמשפט

פריצת המצור תוך הבקעת קניון סוטייסקה בשעת  –בקרב הקשה ביותר של המלחמה כולה 
בקרב זה שבו , הופקדה בידי פיאדה העתודה האחרונה של הפיקוד העליון –ית המתקפה החמיש

פיאדה הטיל , טיטו נפצע וקצין מן המשלחת הבריטית נהרג, נשחק רובו של הצבא הפרטיזאני
לאחר שלושה ימים של  .ובכך תרם תרומה ניכרת להכרעה, לקרב ברגע קריטי את משמר המטה

עוד לפני סיום המלחמה עלה . ין החי של התנועה כולה ניצלוהגרע, קטל נפרצה הטבעת הגרמנית
ריכז מונה על ארגון השלטון האזרחי . פיאדה לאחד המקומות הראשונים בצמרת המפלגה

בשטחים , הוראות והנחיות להתארגנות השלטון האזרחי, וחיבר תקנות, בשטחים המשוחררים
. א ניפגש עם הצנחנים מארץ ישראלהו. כיהן כקומיסר חיל האספקה. ששוחרו בידי הפרטיזנים

לאחר השחרור כיהן בתפקיד יושב ראש נשיאות הרפובליקה הסרבית ויושב ראש הפרלמנט 
  .  היוגוסלבי

טיטו בעת הקרע עם סטלין והתקיף ב תמך
שימש  1946-מ. קשות את הרודן הרוסי

סגן נשיא נשיאות המדינה ומילא 
 1953-ב. שלחויות דיפלומטיות בכירות

היה ". בית הלאומים"לנשיא נבחר 
ההזדהות ומאדריכלי -אי מחלוצי מדיניות

  .תהמדינות הנטורליסטיו
היה אישיות בולטת בין  משה פיאדה

היהודים שלא קיימו קשר עם ארגונים 
בהם שלטו עד אז אידיאולוגיה , יהודים
התקיימה בה . לאומית ציונית-יהודית

, הפצת השקל, פעילות ציונית נמרצת
הסברה בעיתונות , לימוד בשפה העברית

נו בני נוער בשלוש נקודות הכשרה התכונ. התרמות לקרנות הלאומיים, ומעל לכל, ובכנסים
האישיות הבולטת בין היהודים שלא קיימה קשר עם הציונים היה . לעלות לארץ ישראל, יהודים

תמך בעליית יהודים  יר הפרלמנט הפדראל"בשמשו בתפקיד סגן נשיא ואחר כך יו(משה פיאדה 
  ).לארץ ישראל ובאיגוד הקהילות בבלגרד

התרחקו מהגישה , בולגריה ורומניהביוגוסלביה וב, לאחר השואה והמשטרים הקומוניסטים
משטרים אלה התרחקו מתפיסה זו ואפשרו . שרווחה במשטר הקומוניסטי שלא קיים לאום יהודי

בחרו רוב , אחרי הקמת מדינת ישראל. לאודים מוצלים מבין יהודי ארצם לעלות למדינת ישראל
ובאופייה , השלטונות בהתרת העלייה מטעם. הניצולים ביוגוסלביה לשעבר לעלות למדינת ישראל

  .  סייע לשארית הפליטה ותמך במתן היתרי עליה לישראל, החופשי רב חלקו של משה פיאדה
  .1956בשנת  תנפטר בפאריס בשליחות פרלמנטארי

  
   

 יוסיפ ברוז טיטו     משה פיאדה
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  חיים קלדרון

  כרונות הימים הנוראיםיז
  

בזמן מלחמת , אחותי ואני, הוריי, ברצוני לספר את קורות משפחתנו, עולי יוגוסלביה, אחי, חברי
שהייתי מאד קשור אליה וכמובן אהוב  –ֶאַלה  -על פי זכרוני ומסיפוריה של אימי , העולם השניה

אני , למרות שרבים מכם חוו דברים דומים. עליה מאד
מרגיש שאני חייב את הסיפור למשפחתי ולקרובי ולכל 

  .אלה שנספו על מנת שנזכור ולא נשכח
 - 7ואני בן  – 1941באפריל  6המלחמה תפסה אותנו ביום 

ירת בהפצצת מטוסי האוייב הנאצי האכזרי את בלגרד ב
לאבא  9.11.1934 –שם נולדתי ב , יוגוסלביה שבסרביה

שניהם ציונים נלהבים שאספו . רופא שיניים ולאמא אחות
שקל לשקל ושלחו לארץ כדי לעזור לתושביה היהודים 

  .ולבנות מדינה העומדת לקום באחד הימים
תפסו את , מייד עם כניסת כוחות היבשה הנאציים לבלגרד

לאו אותם במחנה קרוב לבלגרד אבי ויהודים נוספים וכ

מידי יום היו הוצאות . (Sajmište)" ָסייִמיְשֶטה"שנקרא 
באחד הימים עמד אבי בשורה וכל אדם . להורג של יהודים

אינני יודע כיצד אבי הצליח . עשירי הוצא להורג בירייה
  .לדעתנו זה היה נס, לחמוק ולהינצל

למחנה  –עיר הבירה של מקדוניה  –ברנו לְסקֹוְפֶייה י הנאצים והוע"אחותי ואני נתפסנו ע, גם אימי
  .שהיה מפעל לייבוש טבק"  מֹונֹופֹול"ריכוז 

". מונופול"נס נוסף היה שכשתפסו את אבי העבירו אותו כעבור זמן מה לאותו מחנה ריכוז 
שבמקדוניה וממנה מתו הרבה  הסיבה להעברתו למחנה הייתה מגפת טיפוס שפרצה בסקופייה

הנאצים העלובים כל כך פחדו שמא יידבקו כוחותיהם והחליטו לשחרר ולהעביר . מאד אנשים
רופאים עם  30" מונופול"למחנה 

, דהיינו, משפחותיהם הקרובות
כל שאר היהודים . אישה וילדים

שהיו במחנה הועמסו בוקר אחד קר 
בבוקר בקרונות  6במיוחד בשעה 

שבפולין " טרבלינקה"ו לבקר ונשלח
ושם הורידו אותם מהקרונות וירו 

  .אנשים 17000-כ –בכולם 
אנו הצלחנו לברוח והגענו בשלב 

שם אבא טיפל , מסויים לפרטיזנים
בפצועים הרבים כאשר אימי 

באחד . שהייתה אחות עוזרת לצידו
המקרים הם העבירו פצועים רבים 
בלילה בעגלות רתומות לשוורים 

אימי רכבה בראש השיירה ובידיה נשק אוטומטי כדי . בוואדיות ונחלים רדודים כשהם הולכים
אימי שהייתה בעלת שיער בלונדיני ספרה שבאותו לילה הוא . לשמור על הפצועים ועלינו הילדים

  .הלבין כולו מרוב פחד
 .בלבד 7ובעיניים של ילד בן  –על קצה המזלג  –כל האירועים שציינתי כאן הם רק חלק קטן 

שנים של  4להפסיד , להיות נרדף, לרעוב, כל הזמן להסתתר, עברתי כל כך הרבה דברים מפחידים
לשאת טלאי צהוב ולהיות חשוף ולשמש כתובת ומטרה לחיילים הנאצים , לימודים בבית ספר

  .שהיו רשאים לירות בנו מבלי לבקש רשות או לתת דין וחשבון לממונים עליהם
חזרנו לבלגרד והתחלנו לשקם , ותבוסת הנאצים בידי בנות הברית עם סיום המלחמה 1945בשנת 

  .שנים וחצי קודם לכן 4את חיינו מהנקודה בה הם נפסקו 
  

   

    סיימישטה
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  ראובן שחר

  רשמי טיול קצר

יחד עם זוג , בספטמבר השנה יצאנו רעייתי ואני
סלובניה , לטיול קצר באיטליה, חברינו הטובים

בטיולנו הנוכחי התמקדנו בחצי האי . וקרואטיה
מצאנו לינה  (Pula)בביקורנו בעיר פולה  .סטרייאה

בני . ולמשפחתו' השייך לויקטור בוסנקיץבבית דירות 
יץ ובחודשי הקשבשוויץ גרים בברן  המשפחה

משכירים את בית הדירות החדש שבנו בפולה 
יצא מגדרו כששמע  ,נוצרי אדוק, ויקטור .לתיירים

אורחי ! אתם מארץ הקודש. "שאנחנו מישראל
 הוא שמח, כמו כן. שמחהוא  ,!"הראשונים מישראל

קרואטית והצהיר שהוא אוהב -לשמוע שדיברנו סרבו
שוחח איתנו , הזמין אותנו לארוחה בשרית עשירה – ויקטור אירח אותנו למופת .את ישראל

  . והצענו לארחו בביתנו כמובן שהזמנו אותו לבקר בארצנו. ארוכות ועוד
כערובה עד שיבוא ארצה לביקור פרנקים שוויצרים  20נתן לי ויקטור שטר של , למחרת כשנפרדנו
חזרתם : "מויקטור כעבור שבוע קיבלתי הודעת טקסט .נעשה יחד שימוש בסכום זה, ולכשיגיע

  .עולם כולובקרואטיה וב, כן ירבו כמותו. חבר טוב לעמנו, יבורך ויקטור "?לארץ הקודש
  . אשמח למסור את כתובתו של ויקטור למחפשים אירוח לבבי באיזור פולה

  03-6411756: לפרטים
  
  

  אלכס אקשטיין
  לזכרו –שמואל אביעזר 

  
אני הכרתי את שמואל במפגשים ובאירועים חברתיים שנערכו אצל 

שמואל לא היה קולני אך כשהוא דיבר לא היה מי . מכרים משותפים
  . דבריו קלחו ברהיטות ותמיד לעניין. שלא הקשיב

אך פעילותו הרבה , ולא בן של יוגוסלבים מואל לא היה יוגוסלביש
מקנה לו את הזכות שנזכור  -לצד אשתו מרים  -למען ההתאחדות 

  . ונזכיר אותו עם לכתו מאיתנו
כאשר הגיעו העולים החדשים קיבלה : נציין כמה מפעילויותיו

עבור ילדי העולים ) דובונים(ילים מע 350ההתאחדות תרומה של 
י "בערים הגדולות חולקו המעילים ע. מארגון יוצאי קנדה בארץ

שמואל ומרים יצאו . עואך לישובים רחוקים הם לא הגי. מתנדבים
במכוניתם הפרטית לאותם מקומות רחוקים אליהם לא הגיעו 

בהזדמנות . המתנדבים ועברו מיישוב ליישוב וחילקו את המעילים
כאשר מרים נעדרה בגלל ניהול טקס זיכרון לקהילות , אחרת

  .את החלק הדתי של טקס יום הזיכרון  לשואהלשורש לנהל שמואל  הגיע, הספרדיות
בנושא זה מעניינים אל היה בר סמכא בנושא שטרות הכסף של ישראל ופרסם מאמרים שמו

  .(BILTEN)"  בילטן"בגיליונות 
  .יהי זכרו ברוך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  מספריו של
   שמואל אביעזר
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  . אחיו , יצחק אביעזר
  .  הלך לעולמו, האיש היקר, שמואל אביעזר

  .  אישיותו  ואצילותו  תמיד  איתנו
  

, בונה, מעמיק, מסור.  הדוחה כל עיוות  והנשמר מכל הטעייה, הוא היה איש המוסר המוצק
  .היה איש המסורת היהודית ומושך בעט סופרים.  מתמיד עד הישג היעד

הספר היה -בבית.  היה שמואל אביעזר המצטיין, גם בבצרה, עוד מימי הילדות והבגרות בבגדאד
את עיתון בית ; על הבמה שיחק ושר; באנגלית ובערבית, הזוכה בפרס הראשון בתחרויות הנאום

הלימוד האוניברסיטאי נמנע ממנו בשלב ההוא .  וסיים בהצטיינות את לימודי התיכון; הספר ערך
הוא נתמנה מייד מנהל . חייב לעזור בפרנסת המשפחה לאחר צאת האב לגימלאות כי היה

המשיך , עם העלייה ארצה).  .B.G.S.S(אדמיניסטרטיבי של רשת האוכל הראשונה שקמה בבגדד 
במפעל היחיד שהוקם ליד מעברת , גם כאן נתמנה מנהל אדמיניסטרטיבי.  להיות מפרנס המשפחה

שמש ונבחר לראש המועצה -היה ממייסדי בית; ובכך לא סגי .בית החרושת שמשון: הרטוב
  .  הראשון שלה

היה  , ברוב שנותיו הטובות, במרכז העשייה שלו
במשך עשורים .  שמואל אביעזר איש בנק ישראל

.  ניהל את הנפקת המטבעות והשטרות של ישראל
, יהולתה התכנון והניגולת הכותרת בתפקידו זה הי

: של יצירת המטבע הלאומי, במבצע ממלכתי סודי
, כמעט שלוש שנים, במשך כל זמן ההכנה.  השקל

כשהוא אצור רק אצל , נשמר הסוד הממלכתי
ושמואל , שר האוצר, נגיד בנק ישראל: שלושה
במבצע היה זה הוא שערך את המשא ומתן .  אביעזר

עם גופים בינלאומיים תוך השגחה עקבית על כל 
שאחד מהם היה הדפסת השטרות , לכיםהמה

שנעשתה במדינה אירופית ובתנאי שהעובדים 
בהדפסה לא יידעו לקרוא עברית ויוחתמו ויתחייבו 

בהקשר זה נאמר ונקבע .  על סודיות מוחלטת
שפריצת מידע כלשהו על התהליך בטרם הבשלתו 
וההכרזה הרשמית הממלכתית עליו תזיק לכלכלת 

  .המדינה ותגרום לביטולו
הופקד , בתהליך הכנת הגרפיקה של שטרות השקל

הכיתוב העברי והאנגלי בידי אמן ישראלי נאמן 
:  לכיתוב בערבית מצא את כותבו לידו. ומיומן

  .  אנוכי; אחיו
בתפקידו . יםיתוך כדי עבודתו השלים את לימודיו האקדמ. שמואל אביעזר העמיק בידע ובהשכלה

למומחה בעל שיעור קומה בינלאומי בנושא המטבע  הפך, כאחראי הנפקת המטבע הישראלי
, ובעברית; העת המקצועיים- בספרות המקצועית ובכתבי, גם באנגלית, ופירסם מאמרים רבים

  .  אודות התהליך והרקע המסורתי והמקצועי
משנדרש היה המביע בהתמסרות שלמה את התפילה . שמואל אביעזר היה גם איש רוח ומסורת
, בערבית, כתב סיפורת ספרותית, בארץ בבל, בצעירותו. בציבור ואת התעלות המתפלל אל הבורא

פנה אל , ומשסיים את שנות עבודתו בבנק ישראל. וקיבל מילות הערכה מסופר מצרי מפורסם
הוא מתאר את חווית החיים , "תמרים  מן הדקל"ו " מי הוורדים"ני ספריו בש. הכתיבה בעברית
  .   של היהודי בבבל

  
  :אסיים בשיר מפרי עטו

  
  ִהַּגְעִּתי

  ְוא ַחְׁשִּתי ֶּׁשִהַּגְעִּתי
  ַיְרְּכֵתי ְסִפיָנִתי ָסֲערּו ִּבי

  ֵמיְתֵרי ִנּגּוַני א ָנחּו
  ּוִמְפַרׂש ֲחלֹומֹוַתי ִנְמָלא רּוחַ 

  

  ,ְוָיַדְעִּתי אֹות ּוָמעֹות
  ְוִׁשיַרת ַהְּתִפָּלה ְּבָאְזַני

  , ּוְבַאְנָחִתי א ָנַפְלִּתי
  ַׁשַחר- ֶּבן-ְוַקְמִּתי ִלְראֹות ֵהיֵלל

  .ְוָׂשַרְדִּתי
  

  . יהי זכרו של שמואל אביעזר ברוך
   

   שמואל אביעזרבעריכת 
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  אלכס אקשטיין
  דינה מרחבהאקולוגית ביקור אצל הפסלת 

  
גם לאחר קרוב ליובל אנחנו עדיין , וכן -ואני את יום השנה לנישואינו שבת חגגנו אשתי ביום 

נסענו עם כמה חברים שאינם יוגוסלבים  -חוגגים 
לטיול וסיור בעין הוד והחלטנו לבקר את דינה 

  .וזאת בהתרעה קצרה של יום אחד, מרחב
והדבר , דינה ארחה אותנו בביתה שבעין הוד

הנפלא של  הראשון שתפס אותנו היה מראה הנוף
נוף של . מורדות הכרמל הנשקף ממרפסת ביתה

  .חורש טבעי לכל מלוא העין
לא . לאחר מכן הציגה דינה חלק מעבודותיה

-שיערנו שאנחנו מתארחים אצל אומנית בין
ב "ארה, קנדה, לאומית שאפילו הרחיקה עד לסין

  . בהן מוצבות חלק מעבודותיה, ועוד
אבן אולם דינה בתחילת דרכה התחילה בפיסול ב

וכיום היא אחת , מהר מאד עברה לפיסול בברזל
  .האומניות המובילות בעולם בתחום זה

דינה משתמשת בחומר ? ולמה פסלת אקולוגית
נזרק לגרוטאות ולא , ברזל שהחליד, משומש

היא , דינה איננה חושבת כך. ייצלח עוד לכלום
אוספת את הגרוטאות האלה ועושה מהן את 

זרת את הגרוטאות ונותנת היא ממח. עבודותיה
רוב פסליה הם פסלי חוצות . להן חיים חדשים

מטרים  7, 6במידות של , מרשימים בגודלם
  .ויותר

  
. תודה על האירוח ועל הזמן שהקדשת לנו, דינה

אז הרבה , וכן אנחנו יודעים שאת חוגגת גבורות
  .מזל טוב והמשך עשייה פורה

ע לשם אנו ממליצים מכל הלב להגי, ולכם חברים
  .לביקור ולהתרשם

  
  :קצת על דינה

עלתה ארצה . 1936ילידת יוגוסלביה , דינה מרחב
   .1949ב 

  1957ירושלים , בוגרת האקדמיה לאמנות בצלאל
  לימדה במכללת ויצו בחיפה ובאוניברסיטת חיפה 

  .עירית חיפה 1988, כלת פרס שטרוק
השתתפה במספר רב של תערוכות יחיד 

  .ובעולםוקבוצתיות בארץ 
. עוסקת בפיסול בסטודיו בקבוץ ניר עציון

  .מתגוררת בכפר האמנים עין הוד
  
  
  
  

  ברכות
  

ואת ביתו לבנת ' י יוספוביץבִ טּו' התאחדות עולי יוגוסלביה מברכת את דר
כלפה לרגל הולדת הבן והנכד נדב ונפתלי' יוספוביץ  
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 אוחזותמירה צחור ואורלי ביטי 
  מציל החיים הספרדי דרכוןב

  מירה צחור
   1943דרישת שלום מ 

  
 כמעט הזויה, מוזרה משהו, קיבלתי שיחת טלפון, 14.30בשעה , כשנה לפני, ביום שישי אחד

  .ממרים אביעזר
  :יני היום נשאלה השאלהילאחר הקדמה מנומסת וחילופי דברים בענ

 ?האם שם משפחתך לפני נישואייך היה ביטי -

 .כן -

 ?האם מוצא משפחתך ממקדוניה -

 .כן -

דוד אשר , ד ביטיוִ ר דָ שֵ ָא: האם את מכירה או יש לך קשר כלשהו לאחד השמות הבאים -
 ?חנניה אשר ביטי, ביטי

  .סבי ואחי סבי, אלו הם אבי. כן -
, בדבר מעטפות שנמצאו בארכיונים הממשלתיים בסקופיה, לא לגמרי ברור, ואז בא הסבר

  .מקדוניה
, ק'ואז נוצר קשר עם ברנרד דיצ .אמרתי שאכן משפחתי ניצלה בזכות אזרחותם הספרדית

  .יפורטרוסלם ר'עיתונאי הג
שאי אפשר היה להמציא כמוהו גם , מכאן התחיל העניין להתגלגל ונחשפתי לסיפור ספק דמיוני

  .במאמץ רב
  :כך היה, ומעשה שהיה
רישומים אודות . התגוררו בעיר סקופיה שבמקדוניה ועסקו במסחר, משפחת ביטי, בני משפחתי

  .1786מופיעים ברשומות הקהילה מאז , בני משפחת ביטי
  .1492לאחר גרוש ספרד בשנת , דרך פורטוגל ויוון, הגיעה לסקופיההמשפחה 

הושבה ליהודים " חזרה בתשובה"באקט של , 20ועד העשור השני של המאה ה  19-בסוף המאה ה
  .נשא באזרחות הספרדית, ביטי אשר דוד ,ידוע לנו שסבא רבא שלי. אזרחותם הספרדית

 ,אלגרה, אחריו נולדו חנניה. היה הבן הבכור של סבא רבא אשר וסבתא רחל ביטי, סבא דוד
  .מטילדה ורגינה

דוד וחנניה וכל בני ביתם קיבלו את האזרחות , לפיכך הבנים. החברה היתה חברה פטריאכלית
איבדו את אזרחותן ) אחיותיהם ובנותיהם(בנות המשפחה , לעומתם. הספרדית באופן אוטומטי

  .הספרדית מאחר ונישאו לאזרחים לא ספרדים
כל נשות המשפחה שאזרחותן הספרדית 

יחד עם כל בני , נספו בשואה, נשללה
) Oli(י לִ יוצאים מן הכלל היתה אוֹ . משפחתן

ובן  1935שעלתה ארצה כחלוצה בשנת , דודתי
שלמד רפואה , סימון) טורי(דודתן יהושע 

  .בולגריה באותה עת-בסופיה
  

בהוראת  1943באחד עשר לחודש מרץ בשנת 
, הגרמנים ובביצוע אנשי המשטרה הבולגרית

התדפקו על דלתות משפחות היהודים אנשי 
המשטרה והורו להם לארגן לעצמם מעט 
חפצים נחוצים וחפצי ערך ולהגיע לתחנת 

ת גבלה במתחם תחנת הרכב. הרכבת שבעיר
, באולמות המפעל ". מונופול"המפעל ליצור טבק 

רוכזו ושוכנו לאחר רישום מדוקדק יהודי 
  .קיהארתמקדוניה ו

הם נשלחו ברכבות אל מותם בטרבלינקה , כשבועיים לאחר ריכוז היהודים במחנה מונופול
שנדרשו (משפחותיהם היחידים שניצלו מגורל זה היו רופאים ורוקחים יהודים ובני  .שבפולין

איטליה : וכן מספר משפחות בעלות אזרחות של בנות הברית של גרמניה) לשלטונות בשל מקצועם
  .וספרד

בן (אבי שהיה הגבר הצעיר במשפחה . דרכוניהם הספרדים נשארו בבית, במקרה של המשפחה שלי
ותם אזרחי וכיח את עובדת הינשלח באישור הגרמנים להביא את הדרכונים מהבית ולה, )27

  . הלך הביתה מצא את הדרכונים וחזר אל המחנה, אבא יצא את תחומי מחנה מונופול. ספרד
סימון כדי להעניק לה בזאת את ) נינה(שאבא הציע נישואין לבת דודתו אסתר , רק השנה נודע לי

פרד ירבה להיס, שנפשה נקשרה בנפש אימה החורגת, אך היא. יתה מצילה את חייהיהאזרחות שה
  .ובכך חרצה את גורלה, ממנה
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כי מי ערב , נאמנות לבני המשפחה ואולי גם בתמימות, חזרתו של אבא אל המחנה גבלה באומץ
  ?לכך שלא יירה בדרך

שוחררו בני משפחת ביטי , עם הצגת הדרכונים וההוכחה לאזרחותם הספרדית, מכל מקום
  .ממונופול ושבו אל ביתם

  .ו במעטפות חתומות לא הוחזרו להםחפצי הערך שהביאו איתם ואשר הופקד
  

מעטפות חתומות נושאות שמות יהודיים במרתפים של הארכיון הלאומי  28נמצאו , 2011בשנת 
בה 'יסמינקה נמיצ' דבר המצאן של המעטפות הובא לידיעתה של הגב .של מקדוניה בסקופיה

)Jasminka Nemičeva.(  
  

ת התקופה השחורה ההיא בתולדות קהילות החלה במחקר מקיף והשוואתי אודו, בה'נמיצ' הגב
  .רקיהתראהיהודים במקדוניה ו
  :נשאלו מספר שאלות

יהודים שנשלחו אל מותם במחנה  7200כאשר ידוע על כ , ל"המעטפות הנ 28מדוע נשמרו  -
  ?טרבלינקה

  ?מה עלה בגורל המעטפות של שאר היהודים -
  

תה שהמעטפות עם יהשערת המחקר הי
חפצי הערך שבהן שהיו שייכות 

הועברו , ליהודים שנשלחו לטרבלינקה
משום , מיד אל הבנק הלאומי בבולגריה

 .שידעו שאין וגם לא יהיה להן דורש
מן הסתם היו , המעטפות שנותרו

שכנראה לא נשלחו , שייכות לאנשים
בהשוואת  .אל מחנות ההשמדה

 הרשימות של האנשים שרוכזו במחנה
מומופול לבין רשימות האנשים 
שנשלחו לטרבלינקה לא נמצאו שמות 

מכאן  .האנשים שהופיעו על המעטפות
" בעלי"עלתה השערת המחקר ש
  .המעטפות ניצלו מסיבה כלשהיא

רק לאחר פנייתו אלי של העיתונאי 
אשר נחשף אל הסיפור , ק'ברנרד דיצ

בה 'נמיצ' ונפגש עם החוקרת הגב
  .אוששה השערת המחקר

  
אני , מאז התוודעתי לסיפור זה

כאילו קיבלתי דרישת שלום אישית מבני משפחתי . תהלכת בתחושה של אושר בלתי מוסברמ
  .1943דרישת שלום מ . ששרדו ומאלו שניספו

. אותרו בארץ מספר לא קטן של היורשים של בעלי המעטפות, עבודת בילוש של מרים אביעזרב
  .ל"כמו כן אותרו אחדים בחו

למשש וללטף את , להחזיק .על תכולתן, מאד רוצים לקבל את המעטפות המקוריות, אני ואחרים
  .סבתא וסבא, החפצים שעברו את ידי בני משפחתי יהיה כמו לקבל ליטוף חי מאבא

, נודע לי שיש כוונה להזמין לאזכרה השנתית של יהדות מקדוניה את החוקרת, ממש, בימים אלו
מובן שאשמח מאד להפגש איתה ולהציג בפניה את דרכונם הספרדי המקורי של  .בה'נמיצ' הגב

אני מניחה שגם היא תשמח להפגש  .שבזכותו נצלו חייהם ונבנתה משפחתנו בארץ, סבא וסבתא
  .איתנו

  
  ,ולסיום

  .יש חוטים בלתי נראים הקושרים אותי אל סקופיה ומה שנשאר ממנה
לאזכרה השנתית שנערכת בסקופיה ביום השנה לריכוז ) אולי בשנה הבאה(יש בדעתי ליסוע 

  .היהודים במחנה מונופול ושליחתם אל מותם
ת מעגל וזאת תהיה סגיר. אני מרגישה חוב מוסרי לייצג בנוכחותי את השורדים במעמד הזה

  .מבחינתי
  

  . ק שנתן את הסכמתו להשתמש בתמונות ממחקרו בכתבה זו'תודה למר ברנרד דיצ
   

 בה'יסמינקה נמיצ' והגב ניצול ריקרדו בנאדון 
  " מונופול"במבנה ששימש מחנה 

  )ק'מתוך סרט בהפקה של ברנרד דיצ(
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  . על חלק מהספרים תינתן הנחה. אנו מפרסמים ספרים בהוצאת יד ושם העוסקים ביוגוסלביה
  

  רלי
 Ce n`Etait Qu~un Pique-Nique:  פורסם במקור בצרפתית, פרדו ילִ הספר היפה והמרגש של ֵר 

, וזכה להצלחה גדולה בבלגרד, TO JE BIO SAMO PIKNIK; הספר מוכר לקוראי הסרבית בשם
אנו שמחים לבשר . הספר תורגם גם לאנגלית. ובהשקת הספר האולם היה מלא עד אפס מקום

  .שזה עתה הספר מופיע בתרגום לעברית בהוצאת יד ושם
  .יוכלו לרכוש את הספר בהנחה גדולה  חברי התאחדות

  
  .₪ 68, הוצאת יד ושם - אלפנדרי פרדו  רלי

 נערה מבלגרד בזהות בדויה
 

הם נשארו  – אחי, יהור. ניא הייתי לא, תאחר מישהי הייתי כרגע
אני , ואילו אני, הם יהודים והם משלמים על כך ביוקר. מי שהיו

, כן. הרי הצהרתי על כך באוזני עצמי יום ולילה. ראדה: אדם אחר
אגרום למותם של כל מי , אם אסרב להיות ראדה. אבל אין לי בררה

מה שחשוב הוא מה שיש ? למה להגיד דברים בקול רם. ששמרו עלי
  .הייתי ונשארתי רלי, יותר מתמיד, ובלב, לי בלב

  
 שלעולם לו שתבטיח ֵרלי של אביה דרש האחרונה פרידתם לפני רגע
 נשלח האב. ריות טוב בעתיד אמונתה ואת לבה אומץ את תאבד לא

 שבאו הרעים בימים גם בהבטחתה דבקה וֵרלי, עידו לא למקום
 את כבשה שגרמניה לאחר שנה כחצי באה זו פרידה. יהעל

 ומן הגרמנים של מאכזריותם סבלו ומשפחתה ֵרלי. בשו לבלי השתנו ֵרלי של וחייה יוגוסלוויה
 ָאצה ואחיה מֹוָשה אביה יצאו שאליה כפייה עבודת ובהן, םהיהודי על שהטילו הקשות הגזרות

. דבלגר של היהודים והגברים הם, הטֹוּפֹובסֶקה־שּוּפֶ  הריכוז במחנה שנכלאו עד ביומו יום מדי
 אמּה החליטה סיימישֶטה במחנה וריכוזם בבלגרד היהודים והילדים הנשים מעצר לפני צרזמן ק
 נערה, הלראד הייתה ֵרלי. ןלכ קודם רבות שנים שהתנצרה, האחות לידי אותה למסור ֶלנקה

 תירצח דודתה של משפחתה וכל סודה יתגלה פן וטובה צייתנית להיות שחייבת, הנוצריי
 ושם ָאַרנֵג׳לֹוָבץ הקיט לכפר נשלחה מכן ולאחר, דבבלגר הדודה בבית הסתתרה ֵרלי. הבאשמת

 בתמורה שהסתירוה זוג בני של ביתםב למזווה, דלבלגר ֵרלי הוחזרה הכפר מן. יעונ חיי חיה
 המסתור מן אותה שחררו העיר על הכבדות ההפצצות רק. הדודת ממשפחת שקיבלו לתשלום
  .ֵרלי ולהיות לשוב, יוחצ שנתיים מקץ, הל ואפשרו
 מעל נקרעה שבו היום מן ֵרלי של לבה לאומץ המקור הייתה בקרוב תתאחד שמשפחתה האמונה

 לה הבטיחוהלוא  –ה ואחי הוריה של לשובם להמתין חדלה לא המלחמה לאחר וגם, האבי
 נערה של תמימה אמונה על סיפור ,אחיה ולָאצה להוריה געגוע ספר הוא ספרה. ושישוב

  .ֵרלי –ה עצמ היא ולהיות לשוב המשתוקקת
  
  

  .₪ 98, הוצאת יד ושם - מנחם שלח
  יוגוסלביה

  
יהודי יוגוסלביה במלחמת העולם השנייה מהווה פרק חשוב  רצח

יהדות יוגוסלביה מנתה עם . בהיסטוריה של שואת יהודי אירופה
היה זה קיבוץ יהודי . פרוץ מלחמת העולם השנייה כשמונים אלף נפש

, צעיר יחסית שהצליח לגשר תוך זמן קצר על הפערים המנטליים
ואשר הצמיח , ן חבריוהכלכליים והרוחניים בי, ההיסטוריים

הספר . תרבות ותנועות נוער, ספורט, עזרה סוציאלית, מוסדות חינוך
מתאר את הפרק האחרון בתולדות יהודי יוגוסלביה ומספר את 
סיפור הכחדתה של הקהילה שראשוני בניה התיישבו באזור עוד 

, סרביה: הספר נחלק לחמישה חלקים. בשלהי ימי הביניים
השואה במקדוניה ויהודים , ור ההונגריהשואה באז, קרואטיה

  .   בשורות הפרטיזנים
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  .באנגלית - ₪ 74, הוצאת יד ושם -מרים שטיינר אביעזר

   החייל בעל כפתורי הזהב
  

. העבודה הנאציים בקרואטיה- הסיפור מתרחש באחד ממחנות
, הילדה בסיפור, ביבה. במחנה זה הוחזקו נשים עם ילדיהן הקטנים

ידה -דברים אלה נרשמו על. בזמן ההתרחשותהינה כבת חמש 
  .כבוגרת, בסיפור אוטוביוגרפי לאחר שנים רבות

  

  ".ילדה יפה, שלום לך"
החייל  -הוא , הוא עמד לפניה. נחרדת, הביטה כלפי מעלה וקפצה

במהירות הבזק הבינה שקרה משהו . התעוררה .בעל כפתורי הזהב
באותו . אם כי לא הייתה מסוגלת לתפוס את הכל, גורל-הרה, איום

. הרגע ידעה רק שהיא עומדת לבדה לפני החייל בעל כפתורי הזהב
יד השלט האוסר בהחלט -היא עברה על! השלט. ופתאום הבינה ?איפה היא נמצאת? אבל איפה
  .לכדור, נדבקה לגדר כמצפה לירייה. ביאו את גופת הנער למיפקדנזכרה ביום בו ה. את המעבר

  ".יפה מצדך שבאת לבקר אצלי"
הרי אנחנו כבר ידידים . "החייל בעל כפתורי הזהב ניגש אליה. כפור עברה בגופה-צמרמורת

  "?לא כן. טובים
מבלי  הדלת הייתה רחוקה והיה זה טירוף לחשוב שתוכל אפילו לזוז. הביטה סביבה במבט מהיר

, הסיגה ראשה בין כתפיה והביטה כמאובנת בדמות הגבוהה. שהוא ירשה זאת או יצווה על כך
  .היפה והידידותית שעמדה זקופה לפניה

  ",בואי, ילדתי הקטנה, בואי"
  

  .₪ 68, הוצאת יד ושם -רווין מילר

  גיהינום ושמו יאסנובץ
  

גורש עם  1941בשנת . ארווין מילר נולד בווינקובצי שביוגוסלוויה
. ושהה שם במשך ארבע שנים, אחיו ואחותו למחנה יאסנובץ, הוריו

, השפלה, עבודת פרך מתישה, אלה היו שנים של רעב מתמיד
הוא  1945באפריל . התעללות קשה ושלל עינויים שונים ומשונים

הצליח לברוח מהמחנה עם קבוצת אסירים והיה היחיד ממשפחתו 
, ר לווינקובצי והקים משפחהבתום המלחמה חז. ששרד את השואה

  . עלה עם משפחתו לישראל 1951ובשנת 
  

  

  

  

  

.₪ 68, הוצאת יד ושם -נלי שלזינגר  
רום) לבקוביץ(אמירה : עורכת  

תמונות מחייה של נערה מווילה אמה -נלי   
  

כשנפרדה  14שביוגוסלוויה הייתה בת  נלי שלזינגר מווינקובצי
" וילה ֶאמה"מהוריה וצורפה לקבוצה של ילדים יהודים שהוסתרו ב

לאחר הכיבוש הגרמני הוברחה נלי עם . בכפר נוננטולה שבאיטליה
-ילדי וילה אמה נוספים לשווייץ והגיעה משם לאחר המלחמה לארץ

  . כאן שיקמה את חייה והקימה משפחה. ישראל
, בווילה אמה החלה נלי לכתוב יומן ותיארה בו את קורותיהבעת שהותה 

בספר . היא העתיקה ביומן גם את מכתביה. תחושותיה וגעגועיה למשפחתה
מן היומן . נכללים גם קטעי זיכרונות שסיפרה בשנות חייה האחרונות

  . תעוזה וכוח נפשי רב והזיכרונות עולה דמותה של נערה בעלת
  . לאחר מחלה קשה 2000בדצמבר  2- נלי נפטרה ב
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  רות פרל
  על הספר אישה בזהב

  
הסרט השאיר עלי רושם חזק והחלטתי ". אישה בזהב"באחרונה הזדמן לי לראות את הסרט 

אבל במקרה זה הדבר . בדרך כלל הנני נוהגת לראות סרט אחרי קריאת הספר. לקרוא את הספר
  .היה הפוך

  .מרי אוקונור-י אן"ונכתב ע, אחרונותיצא בהוצאת ידיעות " אישה בזהב "הספר 
 -על כריכת הספר מופיעה תמונתה של אדלה בלוך

הדמות שאותה הנציח הצייר הידוע גוסטב , באואר
ועד  19-בן אוסטריה שיצר מסוף המאה ה, קלימט

קלימט צייר . 2- כמה שנים לפני מלחמת העולם ה
ונמצאות , עוד תמונות שהוכתרו כיצירות מופת

אך רבות מהן הושמדו ... בוינה ועודבמוזיאונים 
  .בתקופת הנאצים

אן מרי אוקונור הייתה עיתונאית זרה , כותבת הספר
במשך " לס טיימס'לוס אנג"ושל ה, "הרויטרס"של 

והרבתה לכתוב על הציורים של , עשרה שנים-שתיים
באואר  -קלימט ועל מאמציה של משפחת בלוך
ריה מאמ. להחזיר לעצמה את אוסף התמונות שלה

, התפרסמו בעיתונות המובילה בארצות הברית
  ".וושינגטון פוסט"וכיום היא כותבת עבור ה

בחלקו הראשון של הספר הננו נחשפים לשושלת 
- המשפחתית ואילן היוחסין הענף של משפחת בלוך

והתקופה שבין , באואר וקשריה עם האליטה הווינאית בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה
  .עולםשתי מלחמות ה

בהמשך מתאר הספר מה עלה בגורל כל אחד מבני המשפחה הענפה והאריסטוקרטית בתקופת 
חלק , חלק הובלו למחנות מהם לא שבו, כשחלק מהם ברחו מאוסטריה. מלחמת העולם השנייה

התכשיטים ודברי , האחוזות, הבתים,מכולם הוחרם הרכוש . התאבדו ואחדים הצליחו לשרוד
  .האומנות שהיו ברשותם

ונהנתה מחיים טובים  ביוגוסלביהבערך באמצע הספר מסופר על אחת מהמשפחות שחייתה 
  .ועסקה במסחר בעצים, משפחה זו חיתה בעירה בלישץ שליד אוסייק. משפחת גוטמן, ומבוססים

עם . היה להם מפעל שהעסיק פועלים רבים ובזכותם התקיימו משפחות רבות בתקופת המלחמה
גורלה של משפחת גוטמן נחרץ יחד עם גורל שאר , והאוסטשים על יוגוסלביההשתלטות הנאצים 

משם רובם נשלחו לאושויץ . הם הובאו למחנה טניה. יהודי האיזור וכך גם גורל יהודי אוסייק
מאחר שהם נדרשו להעביר את המניות שהיו , גורל משפחת גוטמן שפר. וליסנובץ להשמדה

הם הוצאו מטניה וחזרו לביתם אך לא לזמן . ליטים החדשיםלידי הש, ברשותם מחוץ ליוגוסלביה
שהיה בית כלא לאסירים פוליטיים " סבסקס צסטה"המשפחה הועברה לזאגרב ונכלאה ב. רב

  .וידוע לשימצה
קיוותה משפחת גוטמן שבא הקץ , עם התקדמות בנות הברית ופלישת הצבא האדום ליוגוסלביה 

אבל , אמנם הם שרדו את המלחמה והשואה. מן רבאך לא לז, והם שבו לביתם, לתלאותיהם
אויב "הוכרזה המשפחה כ, לאחר המלחמה כשהקומוניסטים בראשותו של טיטו עלו לשלטון

לא עזרו פטיציות של פועלי מפעליו של גוטמן . בשל היותם אריסטוקרטים ובעלי רכוש, "העם
, מתה לתעשייה היוגוסלביתכל עברה של משפחת גוטמן ותרו, שהעידו על יחסם הטוב של הבעלים

  .כמעט ללא אפשרות להגן על עצמו בפני רוע הגזרה, לא הועילו  וגוטמן האומלל הוצא להורג
  .אלמנתו וילדיו של גוטמן היגרו לקנדה אחרי שהות קצרה בארץ

, וחיתה בארצות הברית, ששרדה את מלחמת העולם השנייה מריהבת למשפחת בלוך באואר 
, היא שכרה ערך דין צעיר. את הרכוש והאוצרות שגזלו מהם הנאצים נזעקה להשיב למשפחתה

לאחר סדרת משפטים וסוללות עורכי דין מאוסטריה . ונגד כל הסיכויים נלחמה להשגת מבוקשה
הצליחה לקבל לידיה חלק מהציורים שצייר קלימט את אדלה ושאר בני , שהתנגדו לדרישותיה

. הללו נמצאים כיום במוזיאונים בארצות הברית חלק מהציורים. דורה למשפחת בלוך באואר
ניתן לראותם במוזיאון שבארמון . (למרבה הצער לא הכל הושב למשפחה ונשאר באוסטריה

  .)בלוודר בוינה
ויום  -והספר מסתיים בכמה משפטי דילמה בהם אנו שרידי אותה התקופה מתלבטים עד היום

  ...יום
מה משמעותה של מורשת תרבותית ? לגניבה ורצחמהי משמעות הצדק כשהחוק מסייע : "ציטוט

מה ערכו של ציור שמעלה באוב את גניבת חייהם של ? כשזו הופכת להיות אמצעי להשמדת עם
  ".?שישה מיליון בני אדם
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  מתכונים
  

  קיש קישואים
  :מצרכים

  ג קישואים"ק 1
  ג גבינה לבנה רכה"ק 1/2
  )קיימק –שומן  40%  -כ(ג שמנת "ק 1/4

  ביצים 6
  ג בצק פילו"ק 1

  שמן
  מלח

    
  שמנת חמוצה + בצים  2: לציפוי

  

MIJNIKA DI KALAVASIKJAS 

PITA OD TIKVICA 

 

  :אופן ההכנה
. להמליח. לקלף ולגרר את הקישואים לשטוף

  .שעה על מנת להגיר את המים 1/2להשאיר 
חלמונים  6, )קיימק(שמנת , לערבב גבינה

  . לתערובת אחידה
ולהוסיף לתערובת  החלבונים 6להקציף את 

  .בתנועות קיפול עדינות
להוסיף , לסחוט ביד את הקישואים

  ).מילוי(לתערובת ולערבב היטב 
דפי בצק  אתמושחים  .משמנים את התבנית

חלק ומניחים ) כל דף בנפרד(בשמן הפילו 
  .בתחתית התבניתמהדפים המשומנים 

מניחים , המילוי על הבצקחלק מיוצקים 
 חוזרים על התהליךשכבת דפים נוספת 

  .לא נשאר יותר מהמילוישמספר פעמים עד 
למרוח למעלה , דפי פילו 5 – 4לכסות עם 

הסכין לחתוך מספר  להב ובעזרת קצה ,שמן
מ בין "ס 5חתכים לאורך התבנית במרחק 

  .חתך לחתך
 200של . להכניס לתנור שחומם מראש לטמפ

  .עד שהבצק משחים, דקות 30מעלות למשך 
לצקת על המאפה , התבניתלהוציא את 

ביצים ושמנת חמוצה להחזיר  2תערובת של 
  . דקות ולהוציא ולהגיש 5לתנור לעוד 
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