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 זתשע" טבת – ר"דבר היו
 

 חברות וחברים יקרים,
פעילות ענפה ואינטנסיבית של ועם סיום שנת  2016אני כותבת לכם שורות אלה לקראת סיום שנת 

התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר. פעילות שמורכבת מסיורים, מפגשים, טקסי זכרון וכנס לציון 
שנות קיומה של ההתאחדות. אולם מירב כוחנו, מרצנו ומשאבינו אנו מקדישים להביא את  80

ההתאחדות תרמו  אט. רבים מחבריק   אּפהסרט לקראת סיומו. אנו כעת מתקרבים לשלב של הר  
בכדי לקדם את סיום הסרט. אנו מאוד מעריכים ושמחים לכל תרומה, אשר מקרבת אותנו ליעד 
הסופי. אנו גם ממשיכים "לחזר" אחר חברות ומשרדים ממשלתיים לקבל מהם תמיכה אך 

הקרנת הסרט וקיומה של אנו מאמינים שנגיע ליעד הסופי, ענות דלה ולעיתים מעליבה! יהה
והבימאית ניצה  , יואל פישרוודע ברבים. מרים אביעזריוראית של יהודי יוגוסלביה תהשואה הנ
 תקראו בהמשך. הסרטעל ולקידום הסרט,  יםגונן דואג

נעשות בהתנדבותם  כל הפעילויותרוב הפעילויות שלנו מבוססות על עזרה של חברי ההתאחדות. 
של החברים, כמו ארגון סיורים, תרגומים, כתיבת כתבות לעיתון, יצירת קשר עם חברים, עזרה 

! ת ב ו ר כ ופיזית וכו, אני מודה לכל אחת ואחד מכם שמוכן להקדיש מזמנו למען הקהילה שלנו. 
וחברי הארכיון שלנו בנוסף אני מבקשת להדגיש את העשייה היומיומית והמרובה של חברי הועד 

למענכם, גם אם אינכם חשים בה ביומיום, דעו שהעשייה מרובה, גוזלת מהם זמן רב ונעשית מכל 
הלב! אנו מקבלים בברכה כל מי שמוכן להתנדב לכל עשייה!!! המעוניינים להתנדב מתבקשים 

 054-7421508להתקשר לביאנקה שלזינגר: 
ש"ח לשנה ותעשה מעתה בשתי דרכים:  150הינה  2017התשלום להתאחדות עבור שנת הפעילות 

אר. על הצ'ק יש לרשום "התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר"  ולשלוח לת.ד.  וא. שליחת המחאה בד
 .4415001סבא מיקוד -כפר  5040

מי  943-4054260ב. העברה בנקאית לחשבון ההתאחדות. מספר חשבון בבנק לאומי בהוד השרון: 
קאית חייב ליידע על ההעברה לכתובת המייל של ההתאחדות:  שמשלם דרך העברה בנ

hitahdut@gmail.com 
אר, לכן לא ניתן יותר לשלם וכדי לחסוך בעלויות, אנו סוגרים את חשבון הבנק שלנו בבנק הד

 . אנא הקדימו להעביר את התשלום להתאחדותדרכם. 
 רב יותר של חברים, כוחנו יגדל ויצדיק את קיומנו! ככל שנהיה מספר

 פגש הרבה !יהנו מהפעילויות שלנו ושנוכל להיאני מאחלת לכם שנה אזרחית טובה, שנה שת
 חנוכה שמח

 שלכם, מירי

  

 2016 דצמבר  -נובמבר                                              6מספר                                                      64שנה  
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 דבר המערכת
 

 ,לחברינו שלום
חג החנוכה, ויחד עם  –אנחנו כבר אחרי חגי תשרי ולפנינו עוד החג האחרון שחותם לנו את השנה 

. ומה עשינו בשנה זו? פרסמנו את פרוטוקול הבחירות 2016ליון האחרון לשנת יהחג יוצא גם הג
שנערכו השנה, פרסמנו את התקנון של העמותה וכל אחד יכול לבדוק ולבקר את הפעילות של 

 ביחס למתחייב עפ"י התקנון.העמותה 
פרסמנו כתבות של חברים שספרו על קורותיהם בשואה, חברים שספרו על חוויות מטיולים הן 

 .שורשיםזיכרון ובעולם והן במדינות יוגוסלביה לשעבר ובעיקר טיולי 
ומשתדלים לתת במה לכל אחד ואחת  אנו מפרסמים שירים וסיפורים קצרים שכותבים חברינו

בקשות החברים ובעיקר לכתבות ארוכות. אנחנו כל ת למאיתנו. לא תמיד אנחנו יכולים להיענו
מוגבלים במספר העמודים ואין לנו אפשרות לפרסם כתבה או מחזה של עשרים עמודים או יותר, 

  ם הסליחה. כועמ
תמונה. שוב, אנחנו לא כל והסבר לה בתמונות ו  ואני פונה אליכם לשלוח חומר מל   ,כמו תמיד

 .כתבותיהםמפרסמים את  אנו -אין לנו כוח אדם לזה  –וגם לא מתרגמים כותבים כתבות 
כידוע אנחנו מפיקים סרט אודות שואת יהודי יוגוסלביה. בקשנו תרומות כספיות לכיסוי העלויות 

מות התורמים וזאת מפני שקופתנו דלה ומרוקנת. היו אנשים שתרמו ועל כך אנו מודים להם. רשי
פורסמו בחלק הכתוב בסרבו קרואטית. אנו נפרסם בעברית את שמות התורמים ששמם עדיין לא 

 הוזכר, ואם יישמט שם אנו מתנצלים מראש ונתקן בגיליונות הבאים.
שימור שיפוץ ואנו מפרסמים את כתבתה של דר' שלי דרומר על ביקורה בביטולה ועל המאמצים ל

זה כרוך בעלויות ואם מישהו מוכן ומעוניין לתרום אפשר לשלוח  בית הקברות היהודי. דבר
בית הקברות.  פוץהמחאה להתאחדות ולצרף מכתב עם שם התורם ולציין שזה עבור שי

ניתן גם ההתאחדות איננה צד בנושא, אנו משמשים כצינור להעברת הכספים לגורם המתאים. 
 וצילום ביצוע ההעברה במכתב או בדאר אלקטרוני.אית אך יש לשלוח מכתב לעשות העברה בנק

ץ להשקת ספרו אודות יהודי שיד. בימים אלה מ  ר  אן ס  ב  דֹולפני מספר חודשים ביקר בארץ מר ר  
קיבלנו ממר סרמץ כתבה העוסקת ברבנות ווקובר ובה רשימה של שמות משפחה של יהודים 

של הרבנות. כמו כן ישנה רשימה של  שהתגוררו בווקובר ובאזורים הכפריים שהיו בשטח השיפוט
. ניתן לקבל את הרשימה ע"י פניה 1931ועד  1850לידות ונישואין באזור. הרשימה עוסקת בשנים 

  . בהמשך לאלכס אקשטיין בדוא"ל המצורף

יש שם כתבות והודעות  Facebook -ב  לאתר ההתאחדותבאופן שוטף כנס יברצוני להזכירכם לה
       מאיתנו.שיכולות לעניין רבים 

 
 המשך קריאה מהנה

 עורך -אלכס אקשטיין 
 חברי הועד:
 יו"ר –מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 יואל פישר
 דוד גומבוש
 אלכס ליאון

 ביאנקה שלזינגר

  eckstein@netvision.net.il  כתובת דוא"ל:     76287א', רחובות,  43, גורדון אלכס אקשטיין
 

 קורת:יחברי ועדת הב
 יואגיורא דמ

 טלמון - טאובר יוסף
 
 

  

mailto:eckstein@netvision.net.il
mailto:eckstein@netvision.net.il


3 
 

 חברים חדשים בוועד ההתאחדות
 כמה מילים על חברינו החדשים בוועד ההתאחדות

 

 אלכס ליאון

 תעודת זהות
 

 ניה ובוינקובצי, שבחבל סלב 1946תי בחודש אוגוסט נולד

הורי יחד עם דניק, אבאניה ר 1948 –ב  לארץעלינו  .בקרואטיה
  .אחי אגוןו

היסודי ס "בוגר ביהאני . ברחוב מקור חיים ,גדלתי בירושלים

כל  – ח"הס המקצועי כי"סיימתי תיכון בבי .בקעהב 'גאולים א

 .אליאנס( במגמת חשמלישראל חברים )
לאחר שחרורי בדרגת  .בחיל הקשר עשיתיצבאי את שירותי ה
ותוך בחברת החשמל בירושלים,  התקבלתי לעבודה סמל ראשון,

 כדי העבודה השלמתי בגרות ועברתי קורס טכנאי תעשיה וניהול.
בשנת  . פרשתי לגמלאותשנים 46עבדתי במשך  בחברת החשמל

 .רשתכמנהל מחלקת אחזקת  2013
נו הורים לאלונה ולליאור וסבים שנה וא 40אני נשוי למירי מזה 

 פיר.ולשלושה נכדים: אנאל, רוני וא
התאחדות עולי ל לסייע ולעזורמזמני כמיטב יכולתי מניסיוני וגימלאי ומעוניין לתרום  כיום אני

 .יוגוסלביה לשעבר
 
 

 ביאנקה שלזינגר
 קצת על עצמי

 

, בזמן הכיבוש הגרמני, 1941 זאגרב. בשנתב 1933דתי בשנת נול
לאיטליה, בה התקבלנו מקרואטיה  הנמלט המשפחה שלי

 (, ליד טורינו.Braשלחנו לעיירה ברה ) נכפליטי מלחמה ו
כפר קטן, ב נו סתרהוהפלישה הגרמנית, בעקבות  1943 -ב

אוברטו זוג הבני , על ידי משפחת איכרים, (Rivalta) ריוולטה
שסיכנו את חייהם כדי להציל אותנו. אנחנו , ומריה י'גיאול

נפשות. להסתיר ולהאכיל  9נפשות ובני הזוג היו גם הם  9היינו 
על ידי בני הזוג הוכרו נפשות אינו דבר של מה בכך. לימים  18

אחרי המלחמה  מדינת ישראל כ"חסידי אומות העולם".
  .ינו ארצה, ולאחר מכן על1949באיטליה עד  נשארנו 

  .התחתנתי 1955 -וב  1954עד  1952משנת צבא שירתתי ב
 חמישה נכדים., והם בירכו אותי בבשוויץבת שירלי בישראל, ובן רועי  לי שני ילדים  יש
 

 1998 -במנהל. ל תמזכירה בכירה ועוזרכתל אביב בשנים בחברת אליטליה  33עבדתי במשך 
 יצאתי לפנסיה. 

אחריך" יצא לאור הזאבים שכתבתי באיטלקית, "ציור וכתיבה. הספר שלי ב תימאז עסק
 באיטליה.

 ., אחד מהם מפורסם בגליון הנוכחי של "גשר"כתבתי גם סדרה של סיפורים, אשר טרם פורסמו
 .2005באביב של  כה ערוהציורים שלי הוצגו בת

 

לקחתי על עצמי להיות איש הנני חושבת שיש ביכולתי לתרום לטובת התאחדות עולי יוגוסלביה, ו
 הקשר שבין ההתאחדות לחברים ולנסות לשכנע אנשים נוספים להצטרף להתאחדות.
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 טיול ליוגוסלביה לשעברהצעה ל
 

 חברים יקרים,
להרחיב לפני כשנה פרסמנו כאן בעיתון שבמסגרת הפעילויות שעושה ההתאחדות אנו מעוניינים 

 וכעת הגיע הזמן להרים את הכפפה. ,להוציא טיולים למדינות יוגוסלביה לשעבראותה ו
פחות או יותר לגיל פנסיה, אז אולי הגיע הזמן,  "הדור השני" של עולי יוגוסלביה לשעבר הגיע 

את מולדת אבותיו. רוב הטיולים המאורגנים יוצאים לקרואטיה, סלובניה, לבקר ולהכיר 
 מתמקדיםוהם לסרביה, קוסובו, מקדוניה ובוסניה והרצגובינה  גםמונטנגרו, ובזמן האחרון 

נכון  ולא באמת נותנים זמן להתחבר למקום. אז חשבנו שיהיה   במקומות הקלאסיים, בעיקר
 אך בהחלט יש להם מה להציע.  על מפת התיורמות שהם לא למקוגם לארגן טיול שיביא אותנו 

מיועד לאלה ששמעו בבית ההורים שירים וסיפורים על המקומות הישנים אי שם  הטיול 
לאלה שרוצים ליראות ולהיזכר, ולאלה שרוצים לטייל במקומות חדשים, לראות  ביוגוסלביה.

 טבע ולחוש בהיסטוריה.
 פרטים על הטיול :

 ימים.  7  -  משך הטיול כחודש מאי. –מועד הטיול           -
 סטוריה יהודית בבלקן.ישילוב של מקומות תיירותיים עם מקומות שקשורים ליהדות ולה          -
 אוגרפי ולא מדיני.ייחס לאזור גיאזורי הטיול בהת          -
 .ובהחלט מתאים לגילאי הדור השני לא מעייף          -
 ומאוד חשוב, עם הרבה מצב רוח טוב, מוסיקה יוגוסלבית, ביקור ביקבים  אחרון דבר ו          -

 ואוכל משובח ואוטנטי. ומסעדות           
רעיון הטיול הינו רעיון של חברתנו טניה בן חיים מרצ'טיץ', ילידת יוגוסלביה לשעבר שעלתה 

במקצועה מדריכת טיולים מוסמכת בארץ וגם מלווה קבוצות היא  טניהלארץ בשנות התשעים. 
בֹוִני ה אזור. קרואטיה: צפון מזרח יוגוסלביה נבחר איזור -בדיקה ראשונית  – לחו"ל. כפיילוט ל  , ס 

ם ר  י ה ס  נ  ר  ה, סרביה .(Slavonija ,Srem, Baranja) ּוב  'ק  צ  ם: איזור ב  ר  ם (Srem ,Backa) ס  ר  הוא  ס 
כמו אוסייק, ווקובר, סרמסקה מיטרוביצה, נבקר בערים  איזור מחולק בין קרואטיה וסרביה.

 ועוד. סאד-שיד, סובוטיצה, נובי
בדיקת ייתכנות והתעניינות ציבור החברים. במידה ואתם אכן  הודעה זו מתפרסמת לצורך 

 :אנא השיבו מעוניינים 

   alexlion575@gmail.com : אלכס ליאון

  tanyabh64@gmail.com : טניה בן חיים
תוכנית מסודרת עם מחירים ותאריכים. יהיה צורך  במידה ויהיו מספיק מעוניינים אנו נפיק 
 לשלם מקדמה בהתאם לדרישות של הסוכן. 

טיולים  נארגן -ואין סיבה שלא  –במידה והוא יצליח  .הרצה - זה אמור להיות טיול פיילוטכאמור 
   של יוגוסלביה לשעבר.נוספים לאזורים אחרים, 

 
 חדשות מארכיון

המעונינים מוזמנים לביקור בארכיב לעיון ו/או להשאלת ספרים מקרב הספרים המצויים 
 (.1888-2015נציין את הספר של ביליאנה אלבחרי: "סקירת עיתונות תקופתית בסרביה )  בספריה.
 ..2015 -של סרביה  ודיותהאיחוד הקהילות היהוענק פרס בתחרות של  לסקירה 

כן הועלו כבר למחשב נתונים על -כמו אנחנו ממשיכים בהעלאה למחשב של כרטיסיות ידניות. 
 שמי, כשותפה חיצונית מחיפה. נקה ווה איר  ב  קהילות. לעבודה זו ח  

תר לקבל בהזדמנות זו ברצוננו לציין את ההתמודדות שלנו עם מחשב ישן ומקרטע ונשמח ביו
 כתרומה מחשב חדיש וטוב.

 
 אדי מישיץ' וחיים פקוביץ'. פרץ קרנות, נקה שמי,וובברכה צוות הארכיון: זבזדנה פינצי, אי

 +eventov.arhiv@gmail.comהמייל שלנו: 
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 מתתיהו הורג את המתייון

 דורה .בתמונות, ג תנ"ך

 אלכס אקשטיין

 חנוכה
 

 קצת רקע היסטורי
לפני הספירה נכבשו כל מדינות האזור וביניהן יהודה, בידי אלכסנדר מוקדון אשר  333בשנת 

 השליט את משטרו במדינות הכבושות תוך מתן עצמאות דתית ולאומית.
( ובאין לו יורשים החלו סכסוכי ירושה )מלחמות הדיאדוכים( בין 33לאחר מות אלכסנדר )בגיל 

כאשר במצרים  ,מכך נחלקה האימפריה הגדולה ביניהםהמפקדים הבכירים בצבאו וכתוצאה 
 שולט בית ֵסֵלאּוקּוס. –כולל יהודה  –י ובסוריה מ  ל  שולט בית ת  

מסורת  עפ"י .המלך הסלאוקי אנטיוכוס הרביעי מעניק לירושלים מעמד של עיר יוונית "פוליס"
ביהודה  ."האריסטוקרטים"לא הדת שלטת אלא השלטון ניתן בידי מעמד שליט  היווניהשלטון 
הם נהנו , "מתיווניםוהיהודים שאימצו את דרך השלטון היווני " נושאי השלטון היוונים היו אלה

כאות וסימן להזדהותם עם התרבות היוונית ולנאמנותם לאנטיוכוס  מזכויות יתר והעיקו על העם.
 . וס, לכבודו של אנטיוכל"אנטיוכיה" ירושליםהם מנסים לשנות את שמה של 

השליט סדר כנגד האצולה השלטת וכתוצאה מכך שולח אנטיוכוס חיל מצב ל קומםהעם מת
לפני הספירה הוא גוזר את "גזרות השמד" האוסרות על היהודים לקיים  167בשנת  .ירושליםב

וחגים, דרישה לאכילת  ותכגון: ברית מילה, העלאת קורבן, דרישה לחלל שבת ,אורח חיים יהודי
 מוות. –רים והחלפת חוקי התורה בחוקת המלך, והמפר אותה דינו מאכלים לא כש

מתתיהו כאשר מגיעים פקידי המלך לעיר מודיעין ומבקשים מ
למלך הוא מתנגד הורג את לזבוח במודיעין  הכוהןהחשמונאי 

מי "ובקריאה הנרגשת  למלך, שזבח מתיווניםהפקיד ואת אחד ה

, בדומה  "יבא אחרי -האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו 
. מתתיהו בורח "מי לה' אלי"לקריאתו של משה לאחר חטא העגל 

את נס עם חמשת בניו אל ההרים אוסף סביבו אנשים וֵמרים 
מתתיהו אינו זוכה המרד כנגד המתיוונים וכנגד הצבא הסלאוקי. 

המרד, הוא נפטר בשנה הראשונה למרד )שנת  לראות את תוצאות
לפני הספירה(. על ערש דווי הוא ממנה את בנו יהודה  166

יהודה מתגלה כמצביא ואסטרטג גדול. יהודה מנחיל למצביא. 
לפני הספירה מצליחים  164ליוונים תבוסה אחר תבוסה ובשנת 

יהודה ולוחמיו לשחרר את ירושלים, הם מטהרים את בית 
נכים את המזבח. בקרב שיבוא לאחר מכן ייפול יהודה המקדש וחו
 יתפוס אחיו יונתן. כמצביא ואת מקומו 

 
 חג החנוכה

ויחנכו  ... ,כסלו ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הואיהודה חוגג את חנוכת המזבח "
בשמחת לבבם, ...  תודותויעלו עולות ו .מיםויחוגו את חנוכת המזבח שמונת י ... מזבחאת ה

ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום החמישה ועשרים לחדש כסלו 

 נ"ז(. -פרק ד' פס' נ"א 'ספר מקבים א" )שמונת ימים מדי שנה בשנה
 

ומדוע חוגגים שמונה ימים? יש לזה כמה הסברים ואחד מהם קושר זאת לחג הסוכות שלא 
זאת ְלַחֵטא "ומאת ה' הייתה . ועושים לו זכר בחגיגת חג החנוכה אותו באותה העתהספיקו לחגוג 

ויחוגו חג לה' שמונת ימים  והוא יום העשרים וחמשה לירח כסלו. ...את הבית בעצם היום ההוא 
ויעבירו קול בכל ערי יהודה  ...ויזכרו את הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות כימי חג הסוכות,

 י"א(.-פרק י' פס' ח 'ספר מקבים ב( .הזה מדי שנה בשנהלחוג את החג 
 

לזכר אירוע זה של שחרור וטיהור המקדש קבעו חכמי ישראל )דרבנן( את יום כ"ה בחודש כסלו 
כתחילתו של חג החנוכה. החג נמשך שמונה ימים מכ"ה בכסלו עד ב' או ג' בטבת )תלוי במספר 

 ימים(.  30ימים או  29 –הימים שיש בחודש כסלו 
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%27
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 חנה ושבעת בניה

 דורה .בתמונות, ג תנ"ך

 לערך 1951   ילדים במעברהחנוכה בגן 

 נס פך השמן
נס פך , מצוין חנוכה בפירוט, ובו גם מופיע לראשונה סיפור מגילת תעניתבפירוש עברי קדום ל

ולהדליק את  בית המקדש: כאשר ביקשו החשמונאים לחדש את הפעילות הפולחנית בהשמן
שמן בבעיה כיון שלא היה בידם  הם נתקלו מנורת שבעת הקנים

. עד שלבסוף המנורהטהור חתום בידי הכוהן הגדול להדלקת  זית
נמצא פך אחד, שעל פי האגדה הכיל שמן שהיה צריך להספיק ליום 

והספיק לשמונה ימים, בעקבות נס זה  נסנעשה בו  אחד בלבד, אך
 קבעו חכמים להדליק נרות בחנוכה למשך שמונה ימים.

נס פך השמן אינו מופיע כהסבר בלעדי לקביעת מספר ימי החנוכה, 
ובצידו מופיע ההסבר שזהו זכר לשמונת ימי חגיגות חידוש המזבח 

 בידי בני חשמונאי.
 

במהלך הגלות קיבלו סיפורי הניסים וההקרבה הדגשה והבלטה, 
כסיפור נס פך השמן, סיפור חנה ושבעת בניה המקריבה את כל 
הבנים ואיננה נכנעת לדרישות המלך להשתחוות לצלם, ואילו 

זאת בכך שלאחר  השחרור והחירות הובלטו פחות. יש המסבירים
 לאומיתמשמעות  הכיבוש הרומאי היה קשה ומסוכן לחגוג חג בעל
להדגיש פן אחר  חז"לשמדבר על גבורה וניצחון במלחמה, ולכן בחרו 

ש לו משמעות של הקרבה וניסים של ימי החנוכה, כזה שי
 והתערבות ההשגחה האלוהית.

 
 הדלקת נרות חנוכה

ישנם אזכורים רבים על חג שהיו חוגגים עמים רבים בזמן העתיק בתקופת החורף בו היו מדליקים 
ביהדות הוא כפי הנראה נדחק ע"י חג  .אינן ידועותהאש אש והוא נקרא "חג האש". הסיבות לחג 
 שמפיצים הנרות.  אשים" בגלל הִר ּוהחנוכה, ומכאן גם שמו הנוסף "חג הא

ש אזכורים לחגי אמצע החורף שלא בהקשר לחנוכה. ציון התקופה בה בתלמוד הבבלי ובמדרש י
הימים מפסיקים להתקצר ומתחילים להתארך. בתקופה זו מתחדשת האופטימיות כיוון שהעולם 

 שהלך ושקע בחשיכה מתחיל להתמלא בהדרגה באור.
פוני הימים , שבו בחצי הכדור הציום ההיפוך החורפי, שהוא בדצמבר 22-חנוכה חל סמוך ל

מתחילים להתארך. מכאן גם ברור מוטיב האור והדלקת הנרות שבחג, המסמלים את גירוש 
החושך. המדרש מזכיר גם את האש כמתנה שנתן האל לאדם החושש מהחשכה, במעשה שמזכיר 

 .פרומתאוסאת המיתוס היווני אודות 
 

. המצווה היא מצווה מדרבנןהדלקת נר חנוכה היא 
להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה. את הנרות 
מדליקים בבית במקום הנראה כלפי חוץ, כגון בפתח 

, ומטרתה של רשות הרביםהבית או בחלון הנראה אל 
 .לפרסם את הנסההדלקה היא 

לצורך הדלקת הנרות.  חנוכייהמקובל להשתמש ב
מספיק להדליק נר אחד בכל לילה, עבור כל בני הבית. 

אחד המהדרין במצווה מדליקים נר אחד על ידי כל 
מדיירי הבית, והמהדרין מן המהדרין מוסיפים בכל יום 
נר נוסף. המנהג שהתקבל בתפוצות ישראל הוא שכולם 
נוהגים כמהדרין מן המהדרין. את הנרות רשאים 

 להדליק כל בני הבית, הגברים הנשים והילדים.
גורסת שיש  ישנן עוד גישות האחת מתחילה בהדלקת שמונה נרות וכל ערב גורעת נר וגישה נוספת

 להדליק כל ערב את כל שמונת הנרות.
 

 מנהגים
 

  לביבות וסופגניות
 נוהגים לאכול בחג החנוכה לביבות וסופגניות
המטוגנים בשמן עמוק, אולי כדי להזכיר את 

 השמן מנס פך השמן. 
יש הנוהגים באכילת מאכלי חלב לזכר הנס של 
הריגת הולופרנס בידי יהודית שפתתה אותו 

 במאכלי חלב.
  סביבון
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%90&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%90&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%90&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94
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 מלחמת העולם הראשונהחיילים יהודים ב
 1916מדליקים נרות חנוכה, פולין, 

של ילדי גרמניה, נוצרים  16 -מקור המנהג לשחק בסביבון בחנוכה הוא משחק הגרלה מהמאה ה 
. האותיות בצידי הסביבון סימנו בראשי תיבות קוביית משחקויהודים, שבו השתמשו בסביבון כ
 את מצב הזכייה של סכום ההימור. 

 
 , האותיות הן:יידישב
 לא )לא זכייה ולא הפסד, דילוג על התור(  - ' = ִנישטנ
  מלא )זכייה(  - ' = גאנץ ג
 חצי )חצי זכייה(  - ' = האלב ה
 ()המשתתף מוסיף מטבע לקופה להעמיד, להוסיף  -' = שטעל איין ש
 

קבלו האותיות משמעות שונה המתאימה לרוח  ,בסביבון החנוכה
 בעם תחילת הציונות והיהודים כבר החלו להתייש 20 -ם. בתחילת המאה ה שיה הדול גס נהחג: 

 ה.פיה הדול גס נ  -, לפהשינו את המלה האחרונה  שם נמצאים בארץ והם כבר לא
 

 דמי חנוכה
להם על מה להמר. כאשר הסביבון כאשר שיחקו במשחקי ההגרלה נהגו לתת לילדים מעות שיהיה 

"דמי חנוכה" )או תפס את מקומו בחג החנוכה שינו את הגישה והמעות שניתנו לילדים הפכו 
עטופות  שוקולד מטבעותאמריקאיים מן המאה העשרים עיצבו  שוקולטיירים"מעות חנוכה"(. 

 שמשמשים לפעמים כתחליף למטבעות אמיתיים.  בעטיפת מתכת דקה בצבע זהב או כסף,

 החנוכה בגלות ובמדינת ישראל
ו עם ישראל הצליח להתגבר המסר העיקרי של חנוכה בגלות הוא ניצחון חופש הפולחן הדתי, שב

 שניסתה לעקור אותו מאמונתו ומאורח חייו. עובדי אלילים שלעל אומה 
 והיםאללהיהדות הגלותית אימצה דפוסי פעולה פאסיביים במכוון, מתוך תפיסה כי יש להשאיר 

. משקלו חינוכיתאת עיצוב התהליך ההיסטורי. לכן רעיון המרד הפעיל נחשב לרעיון פסול מבחינה 
ך השמן הפך להיות המשמעות העיקרית של החנוכה, שכן הוא מבטא את מעורבותו של של נס פ

האל במרד, ומוריד ממשקלה של הפעולה האקטיבית. יש הטוענים שחז"ל עיצבו את דמותו של 
החג לאחר ניסיון של ארבע מרידות כושלות של יהודים באימפריה הרומית, שהאחרונה שבהן, 

, הביאה לשואה בקרב העם היהודי היושב בציון. אותן מרידות נערכו בין היתר מרד בר כוכבא
 בהשראת זכר הניצחון של מרד החשמונאים, ולכן חז"ל ניסו לטשטש את המרד.

הפך חנוכה לאחד החגים המרכזיים בתרבות היהודית. מוסדות  ציוניהתעצמותו של התהליך העם 
 החינוך הציוניים החליטו להעצים את חשיבותו של החג והפכו אותו לאחד החגים הבולטים בלוח
השנה העברי. ההסבר המקובל לכך הוא שימי החנוכה מצוינים לכבוד ניצחון החשמונאים על 
השלטון החיצוני וכנגד מגמות ההתבוללות. פעולה כזו נגד השלטון, מנוגדת לגישה הגלותית בדבר 

 האיסור על מעשה פעיל לשינוי המצב. 
לעומת דפוס החשיבה הגלותי, האתוס הציוני 

ארץ יבי להביא ליישוב התמקד בניסיון אקט
, מתוך החלטה מודעת. על פי ההסבר ישראל

המקובל, אימצה הציונות את ימי החנוכה 
בשל ערכם החינוכי, כמסמל תהליך בנייה 

הודי, על מנת לשרת את מכוון של העם הי
 פעילה ויוצרת. תנועה חברתיתהציונות כ

ור ימי הדיכוטומיה הבאה לידי ביטוי במק
, משתקפת לאומיוניצחון  דתיהחנוכה, נס 

באופן ציון הימים האלו בישראל. יש 
המדגישים את הנס הדתי: נס פך השמן ועזרת 
ה' בהשגת הניצחון, ולעומתם יש המדגישים 

 את הניצחון המלחמתי הלאומי. 
 

" שהפך לאחד אנו נושאים לפידיםדוגמה להדגשת הבחינה הלאומית שבחנוכה היא השיר "
(. שיר זה יום העצמאותטקס הדלקת המשואות ב ומנגינתו מלווה אתמסמלי החנוכה המודרניים )

, באופן מנוגד "נס לא קרה לנו"מעלה על נס את האקטיביות של המורדים היהודים, ומדגיש כי 
 .לרעיון נס פך השמן

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:German_Jewish_soldiers_hold_a_Hanukkah_celebration._Poland,_1916.jpg
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Sevivon.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
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 מרדכי זעיראלחן:   אהרון זאבמילים: 
 

ִּפיִדים  ִאים ל  נּו נֹוש   א 
ֵלילֹות ֲאֵפִלים.   ב 

ת  ח  ִביִלים ִמת  ש  ִחים ה  זֹור 
ֵלינּו  ג   ר 

ר ֵלב לֹו   ּוִמי ֲאש 
אֹור  ֵמא ל  צ    -ה 

ִלבֹו ֵאֵלינּו  יו ו  ת ֵעינ  א א   ִיש 
י בֹוא!  אֹור ו   ל 

 

נּו  ה ל  ר    -ֵנס לֹא ק 
אנּו.  צ  ן לֹא מ  מ  ְך ש   ּפ 

ִלינּו,  ר  ע  ה  נּו, ה  כ  ל  ק ה  ֵעמ   ל 
אֹורֹות  נֹות ה  י  ע   מ 
נּוִזים ִגִלינּו.  ג   ה 

 

נּו  ה ל  ר    -ֵנס לֹא ק 
אנּו.  צ  ן לֹא מ  מ  ְך ש   ּפ 
ם  ד ד  נּו ע  ב  צ  ע ח  ל  ס    -ב 

ִהי אֹור! י   ו 

 
שיר הלל למעוזי צה"ל שנכתב בעקבות ביקור שערכה  -" שבחי מעוז" בשירדוגמה דומה מצויה 

 במעוז צה"ל בו הדליקו החיילים חנוכיה מתרמילי פגזים: 1970בשנת  נעמי שמר המשוררת
 

 נעמי שמר: ולחן מילים
                

 מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח 
 הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח 

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות 
 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 
 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

 צופה בי מבקש נפשי!

 מעוז צור ישועתי, מבצר עיקש וקישח 
 עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח 

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות 
 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 
 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

 מביט בי מבקש נפשי

  מעוז צור ישועתי, בקרב אין קץ ינצח
 אלי איילת אחותי חיוך עייף תשלח 
 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות 

 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 
 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

 אורב לי מבקש נפשי 
 

 אבוי לו מעוקצי, ואבוי לו מדבשי 
 אבוי למבקש נפשי

 
" והוא מתייחס לאלוהים, אך נעמי שמר  מעוז צורהביטוי "מעוז צור ישועתי", שמקורו בפיוט "

 מכוונת אותו למעוזי צה"ל.
 

 שירי חנוכה לאורך הזמן
ים שירי חג החנוכה נושאים בתוכם את רוח התקופה. יש בהם שירים ופיוט

עתיקים ויש בהם שירים חדשים שנכתבו והולחנו בשנים האחרונות. שירי 
חנוכה שנכתבו לפני קום המדינה, משדרים את הרוח הציונית וטומנים 
בחובם את המסר החינוכי של העלייה והעבודה בארץ ישראל. עם הקמתה 
של המדינה שירי חנוכה עסקו במשמעות האור וגירוש החושך. בהמשך 

ירים ונעשים בעלי אופי אינדיבידואלי, שירים העוסקים ב"אני" הולכים הש
 ולא בהשתייכות לכלל.

. הבול מסמל את הלך הרוח 1938בול של קק"ל שיצא בארצות הברית בשנת 
 .מפריח השממה לגיבור הציוני ,הלוחםה בין הגיבור המכבי ל  ב  ק  העורך ה  

 
 שירי חנוכה לפני קום המדינה

שירי חנוכה מלפני קום המדינה רוויים הלך רוח ציוני ואידיאולוגיה המשווים בין ניצחון המכבים 
מנשה מאת  "ללמי ימ"לשאיפות הלאומיות של העם היהודי. דוגמה רהוטה לכך נמצאת בשיר 

"בימים ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודה, ובימינו כל עם ישראל, יתאחד . מתוך השיר: רבינא
ימי "אולוגיה המוזכרת הם: ישירים נוספים מן התקופה הזו אשר נושאים את האיד יקום ויגאל".

. שיר אברהם אברוניןאשר כתב אותו ביידיש, תורגם בידי  מרדכי ריווסמןלמילים של  "החנוכה
הרמן והולחן על ידי  מוריס רוזנפלדנכתב בידי ש, "נרותי הזעירים"נוסף מאותה סדרה הוא השיר 

שלונות והניצחונות של המכבים בזמנם וקורא בעקבות הסיפור יהשיר מתאר את הכ .צבי ארליך
 לעם ישראל לקום ולהתנער. 

)"באנו  "חנוכה"את השיר  שרה לוי תנאילאחר קום המדינה כתבה המשוררת והכוריאוגרפית 
. שיר זה עדיין נושא את רוחה של הציונות היוקדת ומילותיו עמנואל עמירן, שהלחין ֹחשך לגרש"(

 מגייסות את הילדים לגרש את הֹחשך. 
 
 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Maccabi-zion.jpg
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=61&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=61&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=667&lang=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=395
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=395
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%90
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1108
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1108
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1108
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1108
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=942
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=942
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=118
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=118
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=118
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=118
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9F
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צי   ג פינ  ר  ד  ר   ּפ 
 

 ציון  -רואטית: דינה קטן בןמק                                                                       
 

 תמצית ההיסטוריה של בני דורי
 

במקום הולדתי רק המלחמה היא מציאות. כל השאר הוא אשליה, לפעמים יפה. כך אני חושב 
    .כשאני שרוי במצב רוח רע

אינני יודע למה זה קרה, אבל זה קרה. לא ממש ידוע לי איך, אבל כך היה. מלחמה הייתה עוד לפני 
שנולדתי. וגם אחרי כן, שוב,  אני זוכר. ובין לבין התרחשו חיינו. בין לבין  היה שלום. היינו אנחנו. 
היינו בין שתי מלחמות. חשבנו: כך יהיה לעולם, אבל לא כך היה. במקום הולדתי רק המלחמה 
היא מציאות. כל השאר הוא אשליה, לפעמים יפה. כך אני חושב כשאני שרוי במצב רוח רע. 
כשמצב רוחי טוב, אני חושב: חבל, זו הייתה ארץ מאושרת, נוצרו דברים רבים, בושה וחרפה על 
שלימים רבים שכחו את כל הטוב, בני אדם ומעשים, עצוב שרק את הרע הם זוכרים ומזכירים. 
לא אוכל לומר בוודאות אם טעות בידי כשאני נותן את דעתי לכורח המלחמה, או כשאני נזכר 

ם. מוטב שכל אחד יאמר לעצמו איך היו הדברים בחייו לפני כן, ואיך אחרי כן. בברכת השלו
שיאמר, ואם יוכל  שיוכיח, או לפחות יתאר מתי היה רע יותר, כלומר מה ואיך וגם איפה הוא 

 נמצא.
 

 פורסם באתר אינטרנטי בשם "ליברטו"
 1998בעריכת  נוביצה מיליץ'. האתר פעיל מאז 

  31.10.2016ות וספרות" הארץ,  ובתרגום לעברית ב"תרב
LIBRETO 
Libreto je publikacija Novice Milića i prijatelja.   
Libreto   Posted on17 October, 2016 

   

, פילוסוף וסופר 1946-נולד בסרייבו ב , (Predrag Finci) פרדרג פינצי
הכותב מסות ופרוזה. סיים תואר שלישי בלימודי פילוסופיה 

שימש כמרצה  1993ד באוניברסיטת סרייבו והשתלם בפאריס. ע
היגר  90-לאסתטיקה בפקולטה לפילוסופיה בעירו. במלחמת שנות ה

פינצי פרסם ספרים רבים בתחום  מארצו ומאז הוא מתגורר בלונדון.
עיסוקו האקדמי, וכן מאמרים בנושאים שונים וקטעי פרוזה 
אוטוביוגרפית ששלובים בה היבטים פילוסופיים ואסתטיים. בספרו 

" הוא משלב דיון באמנות בצל השואה, בעיון בגורלו של "אמנות הנכחד
 אדם במלחמה ובחייו כמהגר הגולה מארצו.

 
 

 ביאנקה שלזינגר

 .אנוכי שומר אחי לא
 

ות . העיניים, בין עצובנעראוטובוס, שמשהו לא בסדר עם הלברגע שהוא עלה  ,היה מיד ברור
. 36ן גם בו 16בן  תבגר. הוא יכול להיותנער משל  גופומבוגר אבל הגוף ם של יי, היו עינותרציניל

  תשובה.ל המר לנהג, מביט אל פניו כמצפו"שלום!" הוא א
  לתוך כף ידו הפתוחה. עודף טן נהג, ושלח מבט קצר בו, בעודו מוזג את הו"שלום." ר

מכנסיים ורק מחצית התוך ב נותברשל הה תקועתייהחולצה בצבע תכלת, מכופתרת עד הסנטר, ה
  צווארון מעילו היה גלוי.

 נה.וביטה בו בתמיהה ולא עמבמושב הקדמי. האישה  תנשען אל הנוסע כעת הוא  "שלום!" .

 
במבט  להיכנס פנימה. האישה בוהה לפניהאנשים שמאחוריו ממעומד ומונע זר, ו"שלום!" הוא ח

  .מאובן
 יכנס!"תמשיך הלאה, ת" ,וכן לעברו ודוחף אותו קלותעק בכעס הנהג, רו"בסדר, שלום, שלום!", צ

ממוקמים , בה המושבים רגליים נוקשות פשוקות מעט. הוא נעצר בשורה השנייהבהוא נע לאיטו 

http://libreto.rs/author/libreto/
http://libreto.rs/author/libreto/
http://libreto.rs/2016/10/17/finci-sazeta-povijest-moje-generacije/
http://libreto.rs/2016/10/17/finci-sazeta-povijest-moje-generacije/
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מושב שליד המעבר, מחזיקה בארנק שחור ב תשבוי ת, מנומנמת, בלונדיני אישה. אחד מול השני
  על ברכיה.
  ול חסר גוון.?" הוא שאל בקלזוזבבקשה  ה"את יכול

 חליקה אל המושב הסמוך.מ, ותהאישה הביטה בו מופתע
 
שמנה שגם היא יושבת במושב גברת ממול אל נה אל המושב שושב. הוא פמתיילא בחור ה

 .שבמעבר
  אל באותו קול מונוטוני.ושהוא בבקשה לזוז הצידה?"  ה"את יכול
  בחגיגיות אל המושב ליד החלון. תברוביטה בו בהתנשאות, ואז עמהגברת 

שפניו על הגבר היושב מולו, סתכל מ. הוא במבטועמימות מוזרה ו יםתיישב. פניו חיוורנער מה
  מאחורי עיתון פתוח. ותמוסתר

  ספורט?" שאל הנער.ה דף"אני יכול לקבל את 
  אין תשובה.

  .קול ת, באותה נימהוא חוזר ושואלספורט?" ה דף "אני יכול לקבל את 
חזיר את העיתון מ בלי לומר מילהועיף מבט חטוף אל הנער, מן הממושקף אדוהעיתון זז הצידה, ה

  הקודם. ולמצב
 ומבקש  זרוח ר לקרוא אותו."וגמשאברגע  אחזיר לך אותוף ספורט? אני ד"אני יכול לקבל את 

 הנער.
 

  ציפייה.בבזירה  ים ביטמקשוב, כבר אוטובוס  כעת כל החלק הקדמי של ה
ואומר זר וח גמר לקרוא אותו."שאברגע  אחזיר לך אותוף ספורט? אני ד"אני יכול לקבל את 

 .הנער
  הפתוח לפניו בלי להראות שום רגש.בוהה בעיתון שום תנועה מאחורי העיתון. הנער 

  אותו ברגע שאני גומר לקרוא אותו."אחזיר "אני 
 .כנכנע הוא נראהכעת ן הפתוח, אבל סיר את עיניו מהעיתומעדיין כלום. הילד לא 

 
, תלתלים קצרים כחולותעיניים אחת קטנה בעלת נוחות. פתאום גברת -ע באינחלק מהנוסעים 

  במקום הפנוי מול הילד. תתיישבמ, קמה ממושבה בחלק האחורי של האוטובוס, ועדין חיוך ו
  בחיוך. נה אליוו"שלום," היא פ

  בוחן אותה בהיסוס. נער,שיב בהיסוס המ"שלום", 
  "אתה לא זוכר אותי?"

  ניד בראשו.מהילד 
  בשנה שעברה."שם "אתה לא זוכר אותי? מבית הספר ביפו? נהגתי לעבוד 

  אישה, מניד בראשו לאט. לא, הוא לא זוכר אותה.מסיר את עיניו מהנער לא 
 בעדינות. תאלו"האם אתה הולך לבית ספר עכשיו?" היא ש

  העצובות. ובעיניובחשדנות ט בה בזהירות הנהן, מבימהילד 
  השנה?"הולך לך "ואיך 
 הראש מצד לצד. ככה ככה.מניע  את הנער 

עוקב בעיניו רגיעה אותו, מלטפת אותו בעדינות על ברכו. הילד משאתה בסדר" היא  ה"אני בטוח
  אחרי ידה .

  "אתה אוהב ספורט, נכון?" .ברולע היא המשיכה לחייך בחום
  ן שוב. "כן."הוא הנה

הספורט בלי דף את  מפריד רא שנשאר אדיש עד עכשיו, מתחיל לפשפש בעיתונו, והק אדוןה
  אותו.לו סר ו, ומנער להביט ב

 בט.ממבלי לשנות  נער"תודה." מלמל ה
  נקודה מרוחקת לפניו.בהמקופל על ברכיו, עיניו נעוצות  דףהת אנער מניח ה

  .הנער משיכה לחייך לעברמגברת המתולתלת אשר בו בגברנעוצות בו, הנוסעים כעת  כל עיני
עכשיו. שיהיה לך יום נעים  רדתל כה"אני צרי בקלות בזרועוגעת נופתאום,  ת"ביי." היא אמר
 בבית הספר". 

 מתנעלשהיא מדרכה עד ב, ואחר כך ת לרדתהרמאחריה כשהיא מעוקב המהורהר של הנער  ומבט
  .מן העין
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 שער הכניסה לבית הקברות

ר יחזמלפניו. פתאום הוא קם,  בוהה שב בשקט במשך זמן מה, העיתון מקופל על ברכיו, והנער י
  לנהג לעצור בתחנה הבאה.המסמן חץ על הכפתור וממלמל תודה, ול, העיתון לבעליואת 

 מיפו. מאוד זה עדיין רחוק 
  טעותו.עמיד אותו על ים שמישהו ימצפכאילו , םסביב יםסתכלמכמה נוסעים 
  איש לא זז.

 .רחוק מאוד מיעדו, המוסד לילדים מוגבלים שביפורד, עדיין והילד י
 
 

 ביאנקה שלזינגר

 ביקור במחנה מוות.
 

 ארור הוא המקום המתועב,
 התאפשר הבלתי אפשריבו 

 כמו בחלום בלהות
 אני חשה את העבר.

 
 ארור הוא המקום

 התהוםמעמקי עד ל
 אדם. התדרדר  הב

 האימון באנושות.כאן תם 
 

 ובעומדי כאן, אלף עיניים נועצות בי,
 עיניים נוגות, שקועות בארובות,

 מתחננות,
 מוחות, זועמות, דורשות נקם.

 
 מסרבת להאמין?" חוקרות הן."

 גם אנחנו. האם זה באמת קרה?
 ?"האם זה אפשרי

 

 יוצאת אליהם נשמתי, ספוגת עצב.
 מושיטה אני את ידיי אל על

 זרה.ח נופלות הןו
 ז ועמוק,עכולי כאב 

 כולי צער ודמעה,
 שמות הרוחפות,כרוכה בנ

 זה. מאוסהרודפות מקום 
 

 העולם סביבייצאתי. 
 נראה כלא מציאותי.

 וש צעדים והקולותדשד
 אחר. יקוםממכאילו 

 
 עת הולכי בשביל מוצל,

 העננים מעל
 הרשו לקרן שמש להציץ.
 מראה מחפיר ומגונה.

 דל נאחרכנתי ראש. "
 .כאן היתרשמש אין רי לאור הה
 גם ירוק הדשא הוא חילול,הן 

 ה.מאווכל שיח הוא ט
 

 גדול כאןצמחים שחורים צריכים ל
 את האדמה המקוללת לכסות.

 וענף שחור, ערום, היה צריך כאן
 מן העצים היבשים להזדקף."

 
 חרפהנסוגה השמש ב

 חסמו ריחם.והפרחים 
 באוויר הצחנה חריפה פשט
 נשרף.כאילו של בשר 

 
 דומיה. הכל שקט.
 הרכין ראשו הרקיע
 בהנמכת העננים.

 ,הדרתיהנה זה בא, 
 ד את כל הארץ,ירעם נורא ירע
  ה אותה לעפר.כוברק אדיר י

 

 רחל פרידמן )ארואסטי(

 סיור בביטולה

חוויה מהנה וגם מרגשת. יתה לי ילפני כשבועיים חזרתי מגיחה קצרה למקדוניה )ארבעה ימים(. ה
עשו לנו טקס קבלת פנים מרגש. ויד ִר כ  מסתבר שהיינו הטיסה הישירה הראשונה מתל אביב לאֹו

המבנים העתיקים וכמובן האגם הענק  סמטאותיה,אוכריד מדהימה ביופייה. העיר העתיקה עם 
 והצלול.

יר ִט ס  נ  לה הלא היא מֹוטֹויבִ -תה הנסיעה לעיר הולדתו של אבייגולת הכותרת מבחינתי האישית הי
הגעתי לבית הקברות היהודי שלצערי לא נשאר  הב

ממנו דבר מלבד השער המפואר, חלק מהגדר של 
מצבות מנותצות שאי אפשר  שלוש ,בית הקברות

שבו “( מוזיאון)”לקרוא עליהן דבר וחדרון קטן 
תמונות אחדות המתארות את חיי הקהילה ורשימת 
כל היהודים תושבי העיר שנשלחו לטרבלינקה. 
ברשימה זו איתרתי את בני משפחתו של אבי. לא 

  סגרתי מעגל!-ידעתי את נפשי מרוב התרגשות
 

כעת יש בו גינה קטנה עם פסל וכמובן טיילתי לאורך  - י לאיזור שבו גרו היהודיםלאחר מכן נסעת
  המדרחוב היפה עם המבנים המרשימים העתיקים.

שיפשפתי את  .היה קצר עם טעם של עודהסיור 
 להפתעתי בהצלחה די מרובה.והיוגוסלבית שלי 

נדהמתי לגלות עד כמה הכל כל כך זול לתיירים )ארוחה 

 ביטולה
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יורו...( הם כל  5 ח, מונית במרחק שעה וחצי נסיעה מאוכריד לביטולה“ש 20 ר ובירהמלאה עם בש
כך חמודים, אדיבים ויוצאים מגדרם כדי שנהיה מרוצים אך אני חוששת שכעת עם בוא 

  הישראלים יתקלקלו.
נהג המונית שלקח אותנו לביטולה אמר שבזמן טיטו היה להם הרבה יותר טוב. מה שהם הרוויחו 

  שלטונו בחודש הם מרוויחים כעת בשנה )!( החיים מאוד קשים ויקרים להם. תחת 
בירת מקדוניה  - יזיה דיווח על הפגנות ענק שנערכו בסקופייהובדיוק היום בבוקר ראיתי בטלו
  כנגד השחיתות של ראשי המדינה.

 
 אלון חלד

 שורשים: משפחה כזיכרון
 
קובנר. משפט זה הינו  בעתיד" הדגיש פעם אבא להאמין, ההווה את לחיות, העבר את לזכור"

פתיח לנוסטלגיה שאנשים חשים כלפי עצמם ובעיקר כלפי משפחותיהם. הגעתי לכתוב שורות 
אלה לאחר מספר חודשים של תהייה מה מתחבא מעבר להגדרת הישראליות שבה גדלתי. 

ראשונה של המאה במחצית ה להנולד למשפחה שורשית אשר הגיעה לארץ ישרא כישראלי,
הקודמת, אני מקבץ גלויות אירופי הפרוס מאדמות רוסיה וגרמניה עד למרכז הבלקן. אדמות 

הונגרית וגלמו בתוכן ערב רב של שפות ותרבויות. שורשיי -שפעם היוו חלק מהאימפריה האוסטרו
ר הגיעו נוצרים סיפורים שונים ומשונים אודות יהדות יוגוסלביה הספרדית. יחידים ומשפחות אש

ה וסרייבו. דוגמא ק  לּו-הי  נ  א  לארצות הבלקן לאחר גירוש ספרד והתיישבו בערים כמו ניש, ב  
לסיפור שכזה, ככל שהדעת מאפשרת להסיק, הינה סבתה של סבתי רוזה בת יוסף אשכנזי סוחר 

בהקמת העיר משפחות השתתפו  65ובנקאי יהודי מהעיר ניש. זו נישאה לדוד מזרחי ויחד עם עוד 
אביב. אחד מילדיהם, מר אברהם אלברט מזרחי נישא אף הוא -תל אהעברית הראשונה, הלוא הי

(. העלמה הצעירה הייתה בתם של הרב הראשי 1893-1977ליוצאת יוגוסלביה, שמחה לבית רומנו )
(. 1852-1930( ורעייתו בלנקה מונדולפו )1852-1937וראש בית הדין הרבני אברהם מרקדו רומנו )

ישראל והתיישבו -בעת זקנת הזוג, עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, השלושה עלו לארץ
רוחני. כל זאת -בעיר העתיקה בירושלים מרצון להיגאל בארץ הקודש ולחיות את החלום הציוני

( הוסמך  1882-1968בעוד בגירי משפחת רומנו נותרו ביוגוסלביה )שם אחד מהאחים, מנחם רומנו )
הוא לרבנות ושירת בעיר זאגרב ולאחר מכן בסרייבו כרב ראשי(. רבים ממשפחת רומנו חוו את אף 

זוועות השואה ואף את סבלות התפרקותה של הפדרציה היוגוסלבית. למזלי שלי, מאיחודם 
סבתי, גב'  םאביב ובתו של הרב נולדו שישה בנים ובנות וביניה-המאושר של בן משפחת מקימי תל

)ספרדייה  ע"פ ההבדלות העדתיות השונות ס"ט י לבית מזרחי. סבתי הינה,שולמית ישראל
קרואטית -טהורה( ברמ"ח אבריה. בביתה דיברו עברית מתובלת באמרות ופתגמים בלדינו, בסרבו

ובצרפתית כשפת תרבות והשכלה. היא אף זוכרת כי הוריה תרמו רבות לעולי יוגוסלביה טרם 
נוסף  לקרובי משפחה מסרייבו ,להקת "לירה" הקרואטית הקמת המדינה וכי בביתה עברו, ב

ורבים אשר חיפשו אירוח ספרדי נדיב ולבבי. היא זכתה לבקר בילדותה בסרייבו בבית משפחת 
 דודה מנחם מספר שנים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה.

יום על נוספו אלה של אמי שלי אשר גדלה יחד עם סבתא שמחה. אמי מתרפקת עד ה הלזיכרונותי
על החמין -ואולי בעיקר-תווי פניה הסלאביות, על הדנטלים הרקומים בארונות חדרה, וכמו כן

המתבשל )שמתכונו אבד בין הדורות(, דג ראש השנה בריח הלימון ופשטידת הכרישה )פראסה( 
 ממולאת הבשר וכן על עוגת קראנץ האגוזים הטרייה בימי שישי.

ים אין בידי משפחתי כל מסמך או הוכחה לפועלם של חרף הזיכרונות והסיפורים המשפחתי
האנשים הללו. ההיסטוריה "הקטנה גדולה" של משפחתי, כמו של רבים מאותו "דור של נפילים", 

מחקר והכרה. כולי תקווה כי מילותיי שלי יוכלו לשמש קול לחידוש, שיתוף פעולה  ראויה לתיעוד,
 והכרה במורשת ספרד של יהודי יוגוסלביה. 

 דרומר -שלי לוי-ד"ר רחל

 יהדות מקדוניה הנכחדת 
 סטיראמונ –החייאת זיכרה על ידי פרויקט "בית החיים" בביטולה 

 

"מעטים מאתנו, יהודי מונאסטיר, שרדו.... כיום אין אפילו יהודי אחד 
במונאסטיר. כיום, אין איש יכול לשמוע את קולות השירים והבלדות, את קולות 
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והתפילות. בתי הכנסת הנותרים הרוסים. במונאסטיר נותרו רק בית האמהות 
 הקברות ועיי חרבות".

 ז'אמילה אנג'לה קולונומוס
 

הגברת בלה בלשניקוב לפני כמה חודשים עמדה 
משתתפי  25ועימה  סבה  מעל הקבר של צרפתי

המצבה הזו כמו רבות אחרות סמינר שילה. 
חשיפת הקברים בפרויקט  התגלתה בתהליך

קראה בקול המיוחד שבו עוסקת כתבה זו. בלה 
רועד את הטקסט של אב המשפחה מעל המצבה 

לידה עמד מר חיים אלבוחר שאיתר  שנחשפה.

מצבות  10-בבית הקברות ההולך ונחשף יותר מ
חיים ביקש לומר שם קדיש  מבני משפחתו.

אחרי יותר מחמישים שנה שלא עשה זאת. 
הקדיש של חיים אלבוחר הרטיט את לבבות 

ות לא רק את המצבכולנו והעלה דמעות בעינינו. 
מצאנו, גם את המצבה של משפחתו של  האלה 

וגם משה טסטה המוכר לכל יוצאי מקודניה. 
מצבות של בני משפחת לוי שיתכן והם בני 

י. למה כתבתי יתכן, כי אין לי מי שיספר משפחת
 על כך. אף אחד לא שרד ממשפחת לוי מביטולה .

 
 ?אז איך הגעתי לפרויקט מיוחד מרגש ומופלא זה
להורי ד"ר ריינה וד"ר סלווטור לוי. אבי ד"ר  1963שמי רחל שלי לוי דרומר. אני ילידת סקופיה 

מביטולה ומבין בני משפחתו נצלו בשואה רק הוא ואחיו יצחק לוי. מצד אימי סלווטור לוי היה 
מנהל בית  1963אני נכדה של ד"ר חיים אברבנאל במקור מפירוט שהיה עד 

שלפני המלחמה הייתה מרכז יהודי  ,החולים של ביטולה. ביטולה
ה אחרי המלחמה ללא ותרנפש, נ 3000-משמעותי עם קהילה של למעלה מ

אחד למעט ד"ר אברבנאל ואישתו ברטה שנשלח לשם בתפקיד.  אף יהודי
 לא נשארה בביטולה אף לא משפחה יהודית אחת. 1963-אחרי עזיבתם ב

נהרגו הורי והאח של  1963ביולי  26-ברעידת האדמה שהייתה בסקופיה ב
אימי ד"ר ניסים  אברבנאל. אני ניצלתי כי הייתי אצל סבא  וסבתא 

דת האדמה החליטו סבי וסבתי להעביר את בביטולה. מיד אחרי רעי
הגופות של הורי ודודי לארץ ולקבור אותם בקיבוץ שער העמקים, שם חיו 

 רודי וניסים אברבנאל. ומיד אחר כך עלינו לארץ. 
ים. התחנכתי בחינוך דתי והייתי פעילה מאד בבני עקיבא. -גדלתי בבת

חיים שנקרא על  -יגאלכיום אני נשואה לד"ר דב דרומר ויש לנו שני ילדים. 
ברטה שנקראת על שם אימי וסבתי. שני ילדי  מצויים -שם אבי וסבי ורננה

 הצבאי ביחידות מיוחדות. םבשירות
איש. אני הצאצאית היחידה שנותרה מכל  120-מכל בני משפחות  שני הסבים שלי, נספו בשואה כ

 ילדי הם ממשיכי השושלת אחרי. ה.המשפחה הענפ
כיום אני  מכהנת  כמזכיר האקדמי  ביוסטטיסטיקה. -ם הביולוגיה החישובית אני דוקטור בתחו

 אילן.-של אוניברסיטת בר
לכל אורך חיי נתקלתי לא פעם בשאלה "מה לך ולשואה את הרי ספרדיה?". שאלה שהרגיזה אותי 
בכל פעם מחדש. העובדה היא שלא שומעים על שואת יהודי מקדוניה כי רובה של הקהילה הושמד 

ך שלא נותר כמעט מי שיספר. לא רק שהקהילה של יהודי מקדוניה הושמדה כמעט לחלוטין כ
 ( אלא שהיא אפילו לא נזכרת. אין לה אפילו את זכות הזיכרון.97%)כמעט 

 3-קהילת יהודי מקדוניה היא אחת העתיקות באירופה ומופיעה בחפירות סטובי עוד במאה ה 
רומניוטית שאליה הצטרפו יהודים ספרדים מגירוש  לספירה. הקהילה בבסיסה הייתה קהילה

ספרד וכך הפכה לקהילה ספרדית דוברת לדינו. אלא שקהילה זו הושמדה כמעט באופן מלא. 
החלטתי לעשות הכל כדי שזכרה של קהילה זו לא ישכח. במסגרת זו העברתי הרצאות לבני נוער 

 רוייקט "בית החיים" ביטולה ועוד.ותלמידים וכן כל שנה אני מנחה את טקס יום הזכרון של פ
ביקרנו  2009במקדוניה בשנת שערכנו בביקור משפחתי 

בבית הקברות הגדול בביטולה וראינו את ההזנחה הקשה 
של בית הקברות. כבר אז דיברתי עם מספר אנשים 
מקומיים ובני הקהילה על הצורך לשקם את בית הקברות 

 תה ואיננה.ילזכרון הקהילה שהי

 שער הבניסה וגבעת בית הקברות

 אני, שלי
 רחל דרומר

 החלקה המשופצת
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לפני כשנתיים מונה שגריר חדש של ישראל למקדוניה מר דן אוריין. השגריר בין יתר פעילויותיו  
המשמעותיות במקדוניה שם דגש מיוחד על הקשרים עם הקהילה ויהדות מקדוניה. השגריר מצא 

בעל ועד השמדת הקהילה בשואה, כמקום   1497-את בית הקברות בביטולה, בו נקברו יהודים מ
ערך מיוחד לזכרונה של הקהילה בביטולה, בה אין היום ולו גם יהודי אחד. לצורך הליך השיקום 
בנה השגריר קואליציה של גופים שותפים בפרוייקט: משרד החוץ הישראלי, הקהילה היהודית 

שפועל למען שיקום ביטולה   ARHAMבסקופיה, קרן השואה בסקופיה, עירית ביטולה, ואירגון
 כעיר מרכזית במקדוניה. ופיתוחה

מי שמנהלת את החלק הביצועי של הפרויקט ואחראית לתיאום בין כל השותפים היא עו"ד מריה 
מימה פועלת ללא לאות באופן מיוחד לקידום ופיתוח  ".הימ  מ  "גרס דוצ'בסקה הידועה בכינוי 

פרוייקט בית הקברות. ואני, כבת  הקהילה, פועלת ביחד עם השגריר דן אוריין ומימה למען המשך 
 והצלחת הפרוייקט.

, אילן בחסות נשיא האוניברסיטה-בר התקיים כנס השקת הפרויקט באוניברסיטת 2016בינואר 
אילן ועדת היגוי אקדמית למחקר של בית הקברות ההולך -ת ברתיו הוקמה באוניברסיטוובעקב
אשר תוביל ותפעל ביחד עם גופים אקדמיים נוספים במקדוניה ובישראל, לביצוע  ,ומתגלה

 מחקרים ועבודות אקדמיות על הקהילה ועל בית הקברות בהובלה שלי. 
 

החתימה על ההסכם לפרויקט התקיים טקס  2015בדיוק לפני שנה בדצמבר 
שגרירים  25בהובלתו של השגריר דן אוריין. בטקס השתתפו גם קבוצה של 

צעירים מתנועת הבוגרים של בני עקיבא שהגיעו למקדוניה פעם ראשונה 
בחייהם ומיד התאהבו במקום. הטקס המרגש התקיים בגן הילדים על שם 

" שנמצא בביטולה. ראוי לציון מארהה עובדיה "י  ִר ֵת ס  הפרטיזנית היהודיה ֵא 
בגן ילדים זה אין אפילו ילד יהודי אחד אבל הקהילה היהודית בראשותה של ש

ד"ר ברטה רומנו מביאה הרבה מאד יהדות וישראליות לגן ילדים זה שכאמור 
 מוכרת במקדוניה כגיבורה לאומית.הקרוי על שם הפרטיזנית היהודיה 

 
 גם השותפים הארגונים וראשי ביטולה עיריית ראש לצד השתתפו וההשקה החתימה רועיבא

 מעוררת במקדוניה בפרויקט התמיכה .ההשקעות ושר ,התרבות שרת כולל ממשל בכירי
 הבטחון שר. המקדוניה בממשל בכירים גם אלא הטבעיים השותפים את רק לא וכוללת, התפעלות
 ראשי בין שנחתם ההבנה ובמזכר .הפרויקט של ההשקה רועיבא להשתתף קדטים קבוצת הקצה

 שיתוף במיוחד הוזכר 2015 בדצמבר בישראל מקדוניה ממשלת ראש של בביקורו המדינות
 ארגוני של התמיכה מרשימה הממסדית התמיכה לצד .המורשת בתחום המדינות בין הפעולה
 לפעילות שנרתמים, ביטולה של הצעירים וארגוני, המקומי האדום הצלב ,האזרחית החברה

 הקברות בבית לעבודות שנרתמים מגרמניה צעירים של גדולות קבוצות עימם יחד, המשותפת
 .הקרוב בקיץ השימור בפעילות חלק קחויוי
 

 45-בשנה האחרונה, בעבודה אינטנסיבית נחשף  כרבע מהשטח הכולל של בית הקברות שגודלו כ
מצבות שעל כמחצית מהם  2500-כדונם. בשטח זה נחשפו 

יש טקסטים וכיתובים מרשימים ביותר. בעבודת החשיפה 
השתתפו בנוסף לעובדים מקומיים גם קבוצות מתנדבים 
מישראל, מקדוניה, גרמניה אנגליה ומכל רחבי אירופה. על 
פי התכנית הסופית במקום יוקם פארק זיכרון בעיצוב 

ם מביטולה בשואה. מיוחד ויינטעו בו עצים כמספר הניספי
בפארק מתוכננת לקום אנדרטה ושעון שמש, בעיצוב 
האומן מתי גרינברג שהיה התינוק היהודי האחרון שנולד 

 בסקופיה, שבוע לפני הגירוש לטרבלינקה.
בבית הקברות ביקרו בשנה האחרונה אלפי מבקרים מישראל ומרחבי 

ט המיוחד והייחודי שככל הידוע תבל שהתרשמו עמוקות מהפרוייק
לנו אין דומה לו בשום מקום באירופה. מבקרים רבים מישראל שהם 
בעלי שורשים משפחתיים במקדוניה ובביטולה הצליחו לאתר מצבות 

 של בני משפחתם וההתרגשות הייתה רבה.
גורמים רבים הצטרפו לפרויקט זה מעבר לשותפים החתומים על 

רוייקט מרגש אותי ובכל ביקור וביקור ההסכם בהתנדבות מלאה. הפ
אני מוצאת שהוא אבן דרך חשובה בהשבת זכות הזכרון לקהילה 

 היהודית המקדונית.
 

כל מי שהוא צאצא ליהדות מקדוניה ומבקש לחזור ולהתחבר לשורשי משפחתו וגם לכל מי 
שרואה בפרויקט ערך מיוחד  מוזמן לבוא לסיור בבית הקברות ובין הקברים ההולכים ומתגלים. 

 מצבה
 מנותצת

 אסתריה 
 עובדיה

 מדרון בית הקברות

 השגריר מר
 דן אוריין
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די בשיטוט קצר בין המצבות כדי לגלות את המשפחות הידועות ואת השמות המוכרים כל כך, 
 חוויה מרטיטה מטלטלת ומרגשת. .מול עיננו  חיהמתעוררים לסוג של ת

  
לבקר ולהצטרף  ,יוצאי מקדוניה, צאצאיהם וכן מי שמרגיש חיבור ליהדות זו, אתם מוזמנים לבוא

לאחת המשלחות שחושפות את המצבות או לתרום בכל דרך אחרת לפרויקט כל כך חשוב זה, 
 ולעזור לנו לשמר את זכרה של הקהילה שלנו שהייתה ואיננה עוד.

 
אמנם קולות הבלדות, התפילות והשירה היהודית לא יישמעו 

שפחותינו. אבל במקום זה יותר, גם לא קולות אמותינו ומ
שיקום בית הקברות העתיק של ביטולה יחזיר לקהילה ולבניה 

 את הזכות האנושית הבסיסית לזכרון....
 

  0547897811טלפון  -שלי  לקשר:
 drummr01@gmail.comדואל :             
 

 israeli פרטים רבים נוספים ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק 
macedonian initatitives  חסויותיהתי כולל במקדוניה הישראליות ותיהפעילו מוזכרות בו 

 בביטולה. "בית החיים" לפרויקט נרחבות
 

 RSLD   דרומר שליד"ר 
 לפרשת "חיי שרה" 

 
 מו יצחקגם אני כ

 גם דורי כמו יצחק
 שמענו ודממנו ,שמענו
 דממנו ושמענו ,דממנו
 ת להט דור ההורים הגדוליר  עִ את ב  

 העוצמה! ו
 והאמת!

 
 ואנחנו 

 קטנים ושקטים
 ודוממים

 ומקווים שכך לעד.
 אבל הם רק חזרו וביקשו
 "שתהיה לכם רבקה".....

 
 יו שם,והם שה
 שראו,והם 

 והם שחוו,
 אחד אחד נוטשים 

 מי בתחילת הפרשה
 ומי בסופה

 
 

 ואנחנו
 בודדים וקטנים ויתומים

 בלעדיהם לעד
 

 והלפיד לוהט בידנו
 והלפיד כבד בידנו

 והלפיד לוהט באחריותנו
 

 רק להחזיק
 לא ליפול
 לא לשמוט

 להבעיר עוד, לא לכבות.....
 
 ל?כ  נּוה  
 

 ואנחנו כמו יצחק.
 
 
 
 

 2016בנובמבר  27
 

  

 גדר בית הקברות

mailto:drummr01@gmail.com
mailto:drummr01@gmail.com
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 אבי עזרא במדים

 אבי עזרא וחברים

 מרינה יוסף

 כך שרדתי
 

לכן  הרבה סיפורים ששמעתי, נכנסו לאוזן אחת ויצאו מהשניה. ,. לצערי1941 –נולדתי בבלגרד ב 
 מיטב זכרוני", ואולי רחוק מהעובדות.לכל מה שאכתוב יהיה "
בתם של  1915, בנם של אברהם וריקה ברוך, ואימי ֵרנ ה מדינה, ילידת ,1913אבי עזרא ברוך, יליד 

יה. הם  היו חברים תקופה ארוכה ואימי היתה כבת בית אצל חמ  ציון ומטילדה מדינה. הם -בן
נישאו ובנו קריירות במקצועם. אבי התמחה בדפוס, אינני יודעת אם המקצוע הוא "דפס", הוא 
היה ממש מומחה, ובגילו הצעיר הספיק לפתוח בית דפוס פרטי. )תעודות הביטוח למכונות שהיו 

מונות שלו במדי הצבא היוגוסלבי, ותמונות נוספות. סיפרו ברשותו, עדין נמצאת בידי(. יש בידי ת
 ומאד אהב את אימי. ,לי כי היה גבוה ויפה תואר

עזבה את הלימודים  ,ועול פרנסת אחיה הקטנים נפל עליה אימי, אשר התייתמה מוקדם מהוריה,
ימה את , לימים כהן, סי)אסתר( הי  טֵר אחותה הצעירה, ס   .תפירההכדי להתמקד בלימודי מקצוע 

לפני פרוץ המלחמה, וביחד עם בעלה עוד לימודי התיכון ובמסגרת השומר הצעיר עלתה לישראל 
יסד של מפעל "כרום מגן". יכהן היה המ )מרדכי( ץר  היו בין מקימי קיבוץ שער העמקים. דודי מ  

 .18אחיה הצעיר, מיקיצה מדינה, נפל בשורות הפרטיזנים ביוגוסלביה טרם מלאו לו 
כשהתחילה לעבוד כשוליה במתפרה  -אימי הצטיינה בעיצוב ובתפירה. אני זוכרת מסיפוריה 

בבלגרד, בסיום יום העבודה כשהבנות היו הולכות הביתה, היא היתה נשארת לראות מה הבוסית 
 לתה בגיזרה ובעיצוב.ווהיתה מעשירה את תחום יכ ,שלה עושה כהכנה לעבודה של היום הבא

ביתנו בהמתפרה. ה"סלון" גם יתה יהושם , 47בחיפה, רח' הרצל גרנו י בארץ, אני זוכרת מילדות
היה הסלון בו היא היתה מודדת את השמלות ללקוחות, חדר העבודה של הפועלות היה צמוד 
לחדרי, ובלילות הייתי שומעת אותה שרה ומכינה את העבודה לפועלות ליום המחרת. עד היום אני 

 פועלות. 10עתי אז. בימים של הרבה עבודה היו במתפרה עד  יודעת לשיר את השירים ששמ
עוד סיפור שזכור לי, אינני יודעת אם גם היום זה כך, אני משערת שכן. אם אתה רוצה לפתוח עסק 

 –ואתה חייב להיות בן למעלה מ  ,אתה חייב ב"תעודת אומן" מטעם הממשלהביוגוסלביה עצמאי 
, בעלה 19-18פרנס את אחיה הקטנים וכל כולה היתה בת .  כפי שכבר כתבתי, אימי נאלצה ל21

של דודתי פלורה, לימים אלבחרי, אחותה הבכורה, הלך לייצג אותה בפני השלטונות, בבקשה 
לקבל רשיון לפתיחת עסק, והיא היתה בזמנו בעלת תואר "אומן" הצעירה ביותר ביוגוסלביה. 

חות ששלמו הרבה כסף עבור העבודה שלה. הייתה לה מתפרה עצמאית לתפירה עילית והיו לה לקו
 מפרג. ובעיקר התפעלההיא נסעה ברחבי אירופה לתצוגות אופנה, 

 הכל הסתיים עם פרוץ המלחמה. הסרבים לא רדפו את היהודים והיו להם חיים טובים לפני
 למרות שהסרבים לא רדפו את היהודים, החיים השתנו לבלי הכר.אך . המלחמה

כאן העובדות לא כל כך ברורות לי. אני רואה את תמונות אבי במדים, אין 
לי מושג איזה שירות זה היה. הדבר הבא שזכור לי מסיפוריה של אמא, 
שיום אחד לקחו אותו ועוד גברים אחרים, כביכול לעבודות כפייה 
בגרמניה. הנשים נשארו בבלגרד. הדבר הבא שזכור לי מהסיפורים, 

ועה במסדרונו ה"אופשטינה" שאף אחד לא שומע דבר שהתרוצצה שמ
מהגברים שנלקחו, וכנראה המצב לא טוב. הנשים התבקשו לעזוב את 
בלגרד, כי להמשיך לגור בה זה מסוכן. הגרמנים מחפשים בבתים ושכל 

 אחד ינסה למצאו מקום מקלט מחוץ לבלגרד.
ת החולים. בבי כיהודיה אי אפשר היה להתקבל לחדר לדה 1941כבר בסוף 

בכל זאת לא יודעת איך, עם שמות מזוייפים ופרוטקציה אימי הצליחה 
השם העברי שניתן לי היה  .אוליברה בוריץ' ,לי שם יוגוסלבי שם ניתן .ללדת אותי בבית החולים

 מרינה ברוך.  
עוד ו סבתי מצד אבי. וכך גם את אחיו שלום את אבא לקחו

תינוקת בת מספר שבועות, עם שתי אחיות שלו, אימי, ואני 
של  ןניירות מזויפים, עלינו על רכבת בדרך לניש, מקום הולדת

אימי.  משפחה גויה שהכירו שם, היתה מוכנה לקחת וסבתי 
 סיכון ולהחביא אותנו.

  -סיפרו לי שמהנסיעה הזאת ומהסיפורים שאני זוכרת, 
אדירה שגרמה לי  נכנסה רכבת עם צפירה ,שהגענו לרציףכ
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 אמא רנה ואבא יוביצה

 5אני בגיל 

לבכי ללא הפסק. הקרון שנכנסנו אליו היה מלא ודחוס. היה חודש נובמבר או דצמבר והיה קר. 
החלונות היו סגורים. כשהגיעו לבדוק את הניירות, היה קצין צעיר שהעיר לאחת הנוסעות 

סבתי שעישנה בקרון, "את לא רואה שיש תינוק בקרון, הפסיקי לעשן" תוך כדי דיבור בידיים, 
הבחינה שיש לו קרע בכפפה. היא אמרה לו, "רואים שאתה רחוק מהבית, תן לי ואתקן לך", הוא 
הגיש לה את הכפפה, הודה לה על התיקון ולא בדק את הניירת שלנו. זה היה הנס הראשון שהציל 

 את חיינו.
ת והולכת היינו שנתיים במחבוא, צפופים במרתף כביסה מתחת לבית. אימי היתה מתגנבת בלילו

לתפור לכל מיני נשים תמורת אוכל או כסף. סבתי שמרה עלי. ינקתי עד גיל שנתיים, דודתי 
מספרת שכבר אמרתי "תביאי את השרפרף אני רוצה לינוק" ואימי סיפרה שגם נשכתי אותה. 

 כנראה מחוסר מזון, שיני היו לגמרי רקובות עד שהתחלפו כל שיני החלב.
חזרנו לבלגרד. לא זוכרת שידעתי איך ולמה,  1944או תחילת  1943בסוף 

הגענו לדירה שאני זוכרת מהזכרונות המוקדמים שלי. שוב היה זה גם בית 
העסק של אמא, שמיד חזרה לעבודת התפירה. שוב אני זוכרת את השולחן 
הגדול עליו אמא היתה גוזרת את הבדים, את מכונות התפירה, את המדפים, 

הכתובת  .שגרה באותו בניןבת גילי לדה שלא פעם התחבאתי שם עם י
. בקומה מתחתינו גרה משפחת זכריה, ד"ר זכריה 13היתה: צרה אורושיבה 

 .1948 –היה בן דודה של אמא והוא נשאר ביוגוסלביה אחרי שעזבנו ב
ה נודע לאימי שהיא אלמנה. מהסיפורים שסופרו לי, כבר מרק אחרי המלח

הגברים, המיתו אותם בגז. כל חיי הצעירים השתדלתי במשאיות שלקחו את 
לא לשמוע, לא לשאול יותר מידי שאלות, ולצערי כשאני משווה למה שאנשים זוכרים, אני זוכרת 

 ממש מעט.
 נמלטוהחיים התחילו לחזור למסלול של חזרה לחיים של שגרה. אנשים חזרו מכל המקומות ש

אליהם. בין החוזרים היה גבר בשם יוחנן  ברכה, בכינויו 
יובה, שחזר מהשבי כקצין יוגוסלבי. בחוזרו לבלגרד 
שהופצצה קשות במלחמה, נודע לו שאשתו ובתו נהרגו 
באחת ההפצצות. הוא פגש את אימי והתאהב בה. אימי 

. הוא לקח את שתינו 47, והוא בן 30היתה אלמנה בת 
י ילדותיו. הוא היה גבר נאה ורגיש וטיפל בנו כמו בשת

ואחד התנאים שאימי התנתה לפני נשואיה, שלא יהיו להם 
ילדים, שלו שלה או   -יותר ילדים, אימי לא רצתה שיהיו 

תה לה, ישל שניהם. היא היתה מוכנה רק לילדה שכבר הי
 הוא הסכים ואני נשארתי בת יחידה.

אבא צריך להיות. הוא אהב אותנו פינק אותנו ודאג יובה, בכנויו אצלי, יוביצה, היה אבא כמו ש
. החנות שלו 'לנו. הוא היה סוחר סיטונאי של סחורות כמו שטיחים, דברי קש, רהיטים קטנים וכו

לא היתה רחוקה מהמקום שגרנו בו, והיה מקום עבודתה של אימי. אני זוכרת שבדיוק למדתי 
יקס גדול של קרשים על שער החנות. היא להגיע לבד לחנות, ובפעם האחרונה כשבאתי, היה א

 הולאמה ע"י הקומוניסטים שבדיוק עלו לשלטון.
מהסיפורים שאני זוכרת, אולי קראתי באיזה מקום, משה פיאדה היהודי, יד ימינו של טיטו, 
שיכנע אותו לתת ליהודים לעלות לארץ, אפילו הורשינו לקחת "ליפט" קטן של דברים אישיים. 

האוצרות שהוחלפו לכסף בהגיענו  -הפסנתר שלי ומעיל הפרוה של אמא שלי בליפט שלנו היה 
 אפשר למצוא בויקפדיה.  את מסעה רצוף התלאותלוס" שא, על האניה "קפ1948לארץ בדצמבר 

, אחרי שירות נובנמל חיכתה דודתי, דסה, שכבר קראו לה שושנה. )היא עלתה לארץ שנים לפני
י בליכר. היא זכתה לחיים ארוכים ונפטרה לפני קצת יותר בפרטיזנים, שם הכירה את בעלה אל

דודתי הייתה מבורכת בזיכרון יוצא דופן ויש גם ספרון שהוציאה. היא הייתה כולה תזזית  משנה.
 ולא היה דבר שלא הייתה מעורבת בו(.

הכרנו  ליוחנן יוסף, צבר ממוצא יקי, ששירת בחיל הים כשנישאנו.שנים  53מזה אני נשואה 
היה בקורס צוללנים ואני למדתי אומנות בלונדון. הנזי )כינויו של בעלי(, לאחר  גליה כשהואבאנ

שליחות ל וככזה נשלחנוהיה מפקח נמל מטעם המועצה לשיווק פרי הדר  ,שיחררו מהצבא
בגרמניה. כשחזרנו ארצה הוא התמנה למפקד שירותי הכיבוי באזור השרון, עד יציאתו לפנסיה. 

שנים בבית ברל עד יציאתנו לחו"ל, ולאחר החזרה ארצה, לא חזרתי לעבודה,  אני עבדתי מספר
 י לעסוק באומנות ולטפל באימי ובילדי.ובחרת



18 
 

ילדים, מהם שניים  3לה גם ילדים. הבת הבכורה נטע, גרה בכוכב יאיר, עוסקת בגנטיקה ו 3יש לנו 
הבן הצעיר שלנו טל  דים.יל 3טק וגם לו -יהבן אמיר מהנדס, גר בכפר סבא, עובד בהי בצבא.
 מתפרנסלעשות מוסיקה, עשה תואר בביזנס, ללוס אנג'לס יצא לאמריקה  , עדיין לא נשוי,)טאי(

  מעסקים בנדל"ן וכרגע עוסק בצורה רצינית באומנות.
 

 20 -יותר מהבית שלנו נראה כמו גלריה, הרבה עבודות קרמיקה שלי, פסלים וכלים, וגם ציורים מ
. יש לי צורך , וכל דבר יפה מדבר אלימלבד עבודותי אני אספנית של "ענתיקות"  שנות עבודה.

 ירה וזה מה שאני משתדלת לעשות.ולהיות מוקפת ביופי ובאו
 
 
 

 על שואת יהודי יוגוסלביה תקציר הסרט
לביה, על שואת יהודי יוגוסדקות,  58באורך של אנו מצרפים כאן את תקציר הסרט הדוקומנטרי 

 אותו אנו מפיקים עם היסטוריונים וניצולי שואה החיים עמנו כיום.
לתודעה הציבורית  -מטרה היא להביא את שואת יהודי יוגוסלביה שנשכחה וכאילו לא הייתה ה

 נת הסרט.רולעניין רשתות טלוויזיה בהק
 

 בימאית - ניצה גונן

 השואה שנשכחה
 

למסע על פני מדינות יוגוסלביה כדי לחקור כיצד נספתה  30-בסרט יוצאת גיבורתו, סטלה בת ה
הקהילה היהודית בשואה, כיצד קרה שאין יודעים על שואה זו, שהיא עצמה לא שמעה או  שם

למדה עליה לא ביוגוסלביה ולא בארץ, כיצד התרחשה וכיצד התנהלה בכל מדינה או חבל ארץ 
וכיצד התאפשרה במקום שלא הייתה  אשר הרכיבו את הפדרציה היוגוסלבית בת שבע המדינות

כמעט אנטישמיות. כיוון שיש עוד פלוגתות לגבי התרחשויות ומספר היהודים שנספו בכל מקום, 
 תבקש סטלה להכיר את הדברים מקרוב. 

סטלה יוצאת לחקור את שואת יהודי יוגוסלביה כיוון שהיא עצמה נולדה והתחנכה ביוגוסלביה, 
ועל כן, באופן טבעי, היא ובני משפחתה מזהים עצמם כיוגוסלבים.  , אז הגיעה לארץ.12עד גיל 

ולא רק זאת, אלא שלאורך הסרט, תנסה סטלה לברר כיצד נספה הסבא רבא שלה שאין איש יודע 
היכן נתפס והיכן נרצח. בסוף הסרט תגלה סטלה שהוא נספה ביסנובאץ, מחנה הריכוז הקרואטי 

  "האושוויץ של הבלקן". –האכזרי מכל 
שנה מהשלב במלחמה בו נכחדה כמעט כל יהדות  74 -שנה מסיום המלחמה ו 71אולם עתה 
קשה למצוא עדים חיים, צלולים או שהיו בגיל בו ניתן היה להבין את המתרחש.  –יוגוסלביה 

סטלה תנסה למצוא את הניצולים הבודדים היכולים להעיד כיצד נספתה קהילת כל מדינה. כל 
 מת במקום ההתרחשות ותהייה מרתקת, מרגשת ומנקודת מבט אישית. אחת מהעדויות מצול

תוך כדי כך, תיחשף סטלה למאפייניה של הקהילה היהודית המיוחדת שחייתה שם לפני 
 המלחמה.

יהודים הגיעו לבלקן ולאזורי ארצות הסלבים הדרומיים בגלים ובתקופות שונות )יוגוסלביה היא 
ו היהודים במידה רבה לקדמה, לפיתוח תעשייה מתקדמת ארץ הסלבים הדרומיים(. בבואם תרמ

ולהתפתחות חיי התרבות. אחרי גירוש ספרד הגיעו יהודים שדיברו לדינו, וכישורי החיים שלהם, 
נתנו את אותותיהם בהשפעה שהייתה להם על פיתוח וקידום כל אזור אליו הגיעו. היהודים נקלטו 

ן שתי מלחמות העולם רבים מהם היו רופאים, היטב, היו פעילים בחיי הערים ובעידן שבי
רוקחים, עורכי דין, בנקאים ותעשיינים, שהביאו תעשייה מתקדמת שאף סיפקה מקומות עבודה 
לרבים. יהודים היו פעילים גם בחיי התרבות והאמנות, הקימו תיאטראות, מוזיאונים, ובכמה 

 ערים אף נבחרו כחברים במועצת העיר.  
 

היהודים את חיי קהילותיהם,  הקימו בתי כנסת ליוצאי ספרד וליהודי אשכנז  במקביל לכך טיפחו
וכן אגודות לעזרה הדדית ומוסדות להקניית השכלה. במקביל, הקימו קהילות יהודי אשכנז 
וספרד, מסגרות משותפות בתחום הרווחה, הספורט וההכשרה לקראת מימוש החזון הציוני. 
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על כן, מופתעת סטלה  אלא להפך, היהודים נחשבו לעלית. כאמור לא שררה נגדם כל אנטישמיות
 לגלות עד כמה היה הרג היהודים לא צפוי.

מההיסטוריונים המקומיים החוקרים את השואה במדינותיהן, תלמד סטלה שהיטלר סיפח את 
, גרמו להיטלר 41יוגוסלביה כאחת ממדינות הציר אולם מרד של הצבא ואזרחים בבלגרד במרץ 

בלגרד בירת סרביה ולחלק את יוגוסלביה לארבעה אזורי שליטה: גרמנים, הונגרים,  להפציץ את
 כולם בני בריתו.     –בולגרים ואיטלקים 

שנה מאז החורבן, הייתה תחת שליטה בולגרית. מלך  2000מקדוניה, בה חייתה קהילה יהודית בת 
ה בולגריה, בוריס, הקריב את כל יהדות מקדוניה תחת שליטתו כדי לה ל  ציל את יהדות בולגריה. ש 

"מונופול"  -אלטרץ, שהייתה ילדה בעת המלחמה, מגיעה עם סטלה למפעל לטבק הנודע בסקופיה 
לשם הובאו בקפדנות ובאכזריות כל יהודי מקדוניה מכל עריה. הבולגרים הפכו את האולמות 

חיותיה של שלה הגדולים של המפעל למחנה ריכוז צפוף, סגור, ללא אור וללא מזון. אחת מא
הייתה נשואה לאזרח מקוסובו שדרש את שחרורה ועל כן נאלצו לשחררה. אמה של שלה, 
שהורשתה ללוות את האחות עד שער הכניסה, דחפה יחד איתה את שלה. עד היום אינה יכולה 
שלה לסלוח לאמה על כך שכביכול "התנערה ממנה וסילקה אותה", כאשר ברור שכך ניצלה שלה 

 דות. כל יהודי מקדוניה נספו כאשר הטעינו אותם הבולגרים על רכבות לטרבלינקה.כאחת הבוד
'נדרמים הונגרים זבנובי סאד, בצפון סרביה, שהייתה בשטח שליטה של ההונגרים, השתוללו 

ברחובות ורצחו יהודים. לאחר מכן, הגיעו עם רשימה מסודרת לבתי היהודים ואספו אותם באחד 
השנה על חוף הדנובה, שם ירו בהם והשליכו אותם לחור בדנובה הקפואה. כל הימים הקרים של 

זאת ללא הוראה מגבוה לא של הגרמנים וגם לא של ההונגרים. סטלה מתלווה ליד הדנובה, 
בעת המלחמה, המספרת כיצד כל זאת התרחש שם למרתה  11ללידיה ברנרס, ניצולה משם, בת 

 הוריה נרצחו שם.שהייתה בעת ה"ראציה" בת חצי שנה וש
'מבוקי מבלגרד, גם הוא ילד בעת המלחמה, לוקח את סטלה לסיימישטה, פעם יריד רחב זיוסף 

ידיים עם ביתנים רבים שהפך להיות מחנה ריכוז ממנו אף אחד לא חזר. כאשר רוכזו כל יהודי 
 –וסים בלגרד וסביבתה לשם, הגיע גם יוסף, כמו כולם, עם כל משפחתו על גבי עגלה רתומה לס

'מבוקי רצה זפגש אותם בכניסה מכר לא יהודי שהגרמנים לקחוהו כמתורגמן. המכר ששמו היה 
להוציא משם את כל המשפחה אולם אמו של יוסף לא רצתה שינטשו את הסבתא החולה וביקשה 
שייקח אותם למחרת. המכר לקח את יוסף הילד שלעולם לא ראה יותר את אמו ומשפחתו. הוא 

אולי הגיעה למקום אחר. המכר הבריח את הילד  –ה שכל החיים חיפש את אמו מתוודה במחנ
'מבוקי על שם מצילו.                                              ז –כאשר שכן הלשין לגרמנים על ילד יהודי. יוסף קרא את שמו 

גיעה לשם מברלין היסטוריון, יספר לסטלה בתוך מחנה הריכוז כיצד ה –פרופ' מילן ריסטוביץ' 
גץ ומאייר. המשאית, התברר, הייתה משאית גז. היו מטעינים  –משאית אטומה עם שני נהגים 

עליה בצפיפות כשבעים אסירים. המשאית הייתה נוסעת דרך רחובות בלגרד ובפאתי העיר היו 
צה, הנהגים עוצרים, מחברים את מפלט הגז לתוך המשאית ונוסעים איתה לגיא הריגה בשם ייאני

שם הוכרחו צוענים אסירים להוציא את הגוויות ולקבור אותן. סטלה נוסעת במסלול בו נסעה 
משאית הגז יחד עם פרופ' אצקוביץ', חוקר שואה צועני לאותו גיא הריגה, המספר לה שאביו היה 

 בין הצוענים הקברנים.
 שתי עדויות של ניצולים ישורטט גורלה של הקהילה.   דרךשם,  –סטלה ממשיכה בדרכה לקוסובו 

בסלובניה, כמו בשטח שליטתם בסרביה, סייעו ההונגרים להשמיד את הקהילה העשירה שם. 
 אריקה פירסט, היהודייה האחרונה בסלובניה מספרת כיצד רובם מצאו את מותם באושוויץ.

בשל קיצוניותה לפני המלחמה בקרואטיה תיחשף סטלה לאוסטשה, תנועה ימנית אשר הוגלתה 
וחזרה בעידודו של היטלר אשר נתן לה ולמנהיגה פבליץ' את השליטה האזרחית בקרואטיה. 
האוסטשה הקימו ברחבי קרואטיה מחנות ריכוז אליהם הביאו גברים לחוד ונשים וילדים לחוד 

אי תיירותי ושם הרגו אותם בדרכים אכזריות. סטלה תיווכח לראות את שני המחנות באי פאג, 
יפהפה, האחד לגברים והשני לנשים בו אנסו אנשי האוסטשה את הנשים והרגו את כולם על ידי 

 הרעבה או על ידי הטבעתם בקשרם קבוצת אנשים זה אל זה.
סטלה תגלה כיצד היו האיטלקים, בעלי השליטה היחידים, שניסו להציל יהודים. למרות 

דים ולהעבירם למחנות ההשמדה, הם בנו כעין מחנות הוראותיו של היטלר למוסוליני לרכז יהו
שהתחזו למחנות ריכוז אך שהיו בניהול עצמי של היהודים בתנאים טובים ככל האפשר. כאשר 
ברחו האיטלקים, נתפסו חלק מהיהודים אך חלק גדול מהם הצליח לברוח אל הפרטיזנים אשר 

של ממש בראשותו של טיטו ובו  היו תנועת התנגדות יוצאת דופן באירופה של המלחמה, צבא
 תפסו היהודים תפקיד גדול ללא תקדים כלוחמים, רופאים ואנשי עזר. 
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יסנובאץ המחנה הגדול ביותר שהקימו  –בסוף הסרט, תגיע סטלה למקום האכזרי מכל 
בית חרושת למוות, בו הרגו את האסירים בדרכים כה אכזריות עד שהגרמנים  –האוסטשה 

ם למחנה . שם גם תגלה סטלה שהסבא רבא שלה הובא לשם ונרצח שם ממש הזדעזעו מהן בהגיע
 בסוף המלחמה.

אנימציה של מפת יוגוסלביה תלווה את הסרט, אשר תמחיש את חלוקת יוגוסלביה למדינותיה, 
לאזורי השליטה שחילק היטלר ואת אתרי ההרג. ועוד אלמנט אשר יופיע באנימציה הוא 

ני הממחיש את מקומות ההתרחשות וההרג. החומר הארכיוני יופיע הצטיירות על גבי חומר ארכיו
לעתים מתוך המחשב הנייד של סטלה ממנו תשאב את תמונת המקום שהשתנה ללא הכר, כדי 

 להבין מה אירע בו.
המסע ינוע לאורך ולרוחב מחוזות יוגוסלביה כאשר לצורך ההתמצאות יצויר המסלול באנימציה. 

רכב נוסע בדרך מסוימת וקבועה אשר הובילה יהודים אל מותם  לעתים תנוע המצלמה בתוך
ולעתים באתרי ההרג. נופיה היפים של יוגוסלביה יהיו נוכחים לכל אורך הסרט ויעמדו בניגוד 

 למעשים הנוראים שהתרחשו על אדמתה.
מדי פעם תעיד סטלה על תחושותיה ממה שרואות עיניה, תובנתה ומודעותה עתה לפרטי השואה 

 ע הושכחה.ומדו
 השואה הכחידה ביוגוסלביה את רוב מניינה של יהדות קטנה ומיוחדת במינה זו. 

 רוב מניינה של יהדות יוגוסלביה נכחד.  בזמן קצר ירד לטמיון עולם ומלואו. 
 

 תרומה לסרט
 200ומושר זלטה  

 500רות פרל  

 250פישר אידה   

 50רכניצר יצחק  

 50  ומלכה פורמן אלכס

 50פרוינד אברהם  

 100פרופס יהודית  

 1000טולפן מיכל  

 900עילום שם   

 מארה"ב –דולר  1000עילום שם   

 
  וסידהשפיצר מילאן באמצעות הסבים תרומת בר מצווה,  – 100רוטשטיין  דעיר

 ₪ 400  לזכרם של מוריץ ואלה מונטיליו     Most -תרומה לגשר 

 
 זיכרונם לברכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר,חברי הועד בשם חברי 
 המשפחהמשתתפים באבל 

 אלברט קבליובמות 
 מי ייתן ולא תדעו עוד צער.

 

 חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר,
 ה של וישניה קרןמשתתפים באבל

 אלברט אשכנזיבמות 
 עוד צער. ימי ייתן ולא תדע

 

 הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר,חברי 
 באבל המשפחהמשתתפים 
 חנה דמאיובמות 

 עוד צער. ומי ייתן ולא תדע

 


