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 ר "דבר היו

 
שנה שברובה עסקנו במרוץ  ,בלי שהרגשנו חלפה לה עוד שנה
ולהקרינו ביום " הנשכחים"אחר הזמן לסיים את הסרט 

 . השואה
ב המאמץ של ההתאחדות הושקע בגיוס כספים ובמציאת ור

בהקרנת הקרנו את הסרט  21.6.21בתאריך . תורמים
ושוב תודה . ית הסרטילכל מי שהיה שותף בעש הוקרה

. ה גונןלכולם ובמיוחד למרים אביעזר ולבימאית ניצ
 (.בהמשך תוכלו לקרא את דברי ההוקרה)

רוע יכדי לכבד ולהוקיר את העוסקים במלאכה הגיעו לא
היה גם . יםצפון הרחוקהדרום והמ ,חברים מכל רחבי הארץ

הסיבות . את ההשקעה הרבה באירוע משמעותי זה ולא הצדיקשמספר מועט של משתתפים 
הסרט הוקרן בבוקר בשעות ", "ט בטלוויזיהראינו את הסר"למיעוט המשתתפים מגוונות כמו 

תה זו הזדמנות להודות באופן אישי לכל מי שהשתתף בסרט ולמי שעמל יהי, חבל, ועוד" העבודה
בשנתיים האחרונות מתמעטים המשתתפים בפעילויות של ההתאחדות כמו טקס יום . תויבעשי

ותי שאנו עומדים בפני מצב זה רק מחזק את תחוש. השואה ובפיקניק בסוכות של שנה שעברה
נקיים , כדי להבהיר לעצמנו כיצד אנו רואים את עתידה של ההתאחדות. פרשת דרכים גורלית

בקריה ללימודי הנדסה  //:20בשעה  302/01/21 –רביעי ה  האספה תתקיים ביום. אספה כללית
יבחר ועד חדש אותה הזדמנות ב. שילוט והכוונה יוצבו במקום, 121וטכנולוגיה ברחוב בני אפרים 

 .ר "בחר היויומתוכו י
, אם ההתאחדות חשובה לכם .עד ההתאחדותוליון הקודם פנינו אליכם בבקשה להתנדב לויבג

 !אנא הגיעו למפגש משמעותי וחשוב זה
מתבקש לשלוח במהרה , מי שמעוניין לתרום ולהשקיע למען המשך קיומה של ההתאחדות

תפקיד חבר  .ולרשום במה ירצה לתרום ,עצמו כמה מילים עללכתובת המייל של ההתאחדות 
 .   הינו תפקיד מאתגר ומעניין ואמור לשרת את כלל החברים ממוצא יוגוסלבי, הועד
 . בחר כחבר ועדיהבחור ולמזכירה לכם שרק מי ששילם דמי חבר יוכל לאני 

באותו )ביער בן שמן  11.9.21-אשר יערך ב, אנו מתארגנים לקראת הפיקניק המסורתי בסוכות
 :עזרתכםאנו זקוקים ל, להצלחת הפיקניק /3:/2בשעה  יחל פגש מה( מקום כבכל שנה

 .לשמור על המקום עבורנו, חברים ומתנדבים שיגיעו מוקדם בבוקר לארגן. 2
 .תליית שלטי הכוונה לשטח המפגש. 1
ביום אנו נאסוף את הפרסים  !פרסים עטופים מוכנים להגרלה0נבקשכם להכין להגרלה מתנות. 3

 .הפיקניק בשטח
 .חברים שיהיו מוכנים להפעיל תחנות פעילות לילדים. 1

 !הצלחת האירוע תלויה בשיתוף הפעולה שלכם
אנו , קרואטית שאין לכם יותר שימוש בהם-בעיקר בשפה הסרבו, אם יש לכם ספרים בבית. 5

 :(  נשמח לקבל אותם מכם
 :ם להתקשר להתאחדות לטלפוניםהמעוניינים לעזור ולהיות פעילים בפיקניק מתבקשי

: במייל של ההתאחדות  הוא מבקש לשלוח הודעה, דוד לא עונה אם   3556112-/5/ דוד גומבוש
 hitahdut@gmail.com   ומספר טלפון שדוד יוכל להתקשר אליו או להשאיר הודעה. 
  

 3556111-/5/. מירי דרמן

 1028  ספטמבר                                             5מספר                                                                65שנה  

mailto:hitahdut@gmail.com
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מאחר והסניף בו החזקנו את תיבת , שלנו תיבת הדואר פרנאלצנו להחליף את מסלידיעתכם 
   0028001כפר סבא מיקוד  8000 .ד.ת: כתובתנו החדשה! הדואר נסגר

 !!!!מאוד מבקשת לא לשלוח דואר רשום   אני
לכל , אני מבקשת להודות לכולכם על שיתוף הפעולה, ר ההתאחדות שלנו"עם סיום תפקידי כיו

, רועיםיהמתנדבים למיניהם בכל הא, המתרגמים, מאנשי הארכיון, מי שעזר לי בכל תחום
אני מרגישה , יה למענכםיתי מכל העשנינה. ובמיוחד לחברי לועד ,ולכל אלה שלא ציינתילצלמים 

על הקהילה , סטוריה של יהודי יוגוסלביהילמדתי רבות על הה!!! נתרמת יותר ממה שתרמתי
זו שהופכת אותנו להתאחדות מיוחדת ושונה מכל  ,הגוונים והצבעוניות שבה כלעל , שלנו

לצערי מחלקם . תומכים ונחמדים ,יתה לי זכות להכיר הרבה אנשים חמיםיה. התאחדות אחרת
 !  נפרדתי בצער ובכאב

שנה שבה תמשיכו  !שנה טובהמאחלת לכולנו אני , ולסיום לקראת השנה החדשה שעומדת בפתח
.                    מהחברים ושתחוו רק רגעים שמחים ומהנים, מהמשפחה, יה שלכםינו מהעשיתה, יםלהיות פעיל

 !!!!ומאחלת שתמשיך להתקיים למען כולנאני ולהתאחדות שלנו  
 להתראות , שנה טובה

 מירי, שלכם
 

 :חברי הועד
 ר"יו –מירי דרמן 

 מרים אביעזר
 יואל פישר

 דוד גומבוש
 אלכס ליאון

 שלזינגרביאנקה 

 :חברי ועדת הביקורת
 גיורא דמאיו
 יוסף טאובר

 אלכס אקשטיין
 
 

 :דברים שנאמרו בטקס – מירי נדרמן

  21.6.28"  הנשכחים"הקרנת הוקרה 
 

 ,אורחים יקרים, חברי התאחדות עולי יוגוסלביה, ניצולי שואה

 ,שלום לכולם

, כבת להורים שורדי שואה
אמי ורה שטיין לבית קלמן 

סאד שבוויוודינה -נובימהעיר 
ר שטיין אנדריאה "ואבי ד

בבית . מהעיר רומה שבסרם
שמעתי אודות השואה 
שפקדה את בני משפחתי ובני 

מגיל צעיר נחשפתי . עירם
, לסיפורי הזוועה של הראציה

בהם שתי בנות הדודה של 
סבתי נרצחו בדנובה והשאירו 

אבי ואשתו עמדו .  יתומים 1
 13בתור לדנובה במינוס 

אבי שלא יכול היה .עלותמ
תכנן לעקוף את התור כדי להגיע לראשיתו כי הסוף היה , יותר לסבול את העמידה בקור הנוראי

סאד והובילו אותם ברגל לתחנת -שמעתי כיצד אספו את היהודים בבית הכנסת בנובי.  ידוע מראש
אבי והן מצד אימי  הן מצד, כל בני משפחתי. הרכבת ומשם הוסעו בקרונות להובלת בקר לאושוויץ

 .חודשים 1מריקה שטיין תינוקת בת , כולל אחותי מצד אבי. נרצחו באושוויץ



3 

 

 

 

שבאחד מהם שהה , על  מחנות עבודה, שמעתי על עבודות הכפייה שהגברים הוכרחו לעבוד בהם
 .אבי עד בריחתו לפרטיזנים

לא חקרנו ולא , שאלנואנו הילדים לא ..  לתומי חשבתי שזה היה גורלם של כל יהודי יוגוסלביה
 ! אנו הילדים פנינו היו אז לעבר העתיד. החלפנו בינינו מידע על קורות הורינו בשואה

גם בספריות לא מצאתי ספרים שהוקדשו לשואה , ס לא למדנו על שואת יהודי יוגוסלביה"בביה
יינו אנו מהיכן ה. כשבקרנו ביד ושם מצאנו שהוקדשה פינה צנועה ביותר ליהודי יוגוסלביה. זו

 ... (למי שכבר סיפרו )? וב מידע נוסף למה שסופר לנו בביתיכולים לשא, הילדים של אז

הכאב , מאז שהצטרפתי לועד ההתאחדות נחשפתי לגודל העלבון. המידע טפטף אלי טיפין טיפין
כמעט ואינו , אינו מסופר, על כך שסיפורם אינו מושמע, והכעס שחשו שורדי השואה מיוגוסלביה

לראשונה הבנתי זאת בביקור שארגנתי בתחילת דרכי לחברי קהילתנו בבית לוחמי . כר ברביםמוז
אחת ..."  בפולין היו לפני המלחמה :" ערכנו סיור במוזאון והמדריך החל להסביר . הגטאות

ספרו , אנחנו מיוגוסלביה, די כבר מסיפורים על פולין"החברות התפרצה בכעס ובכאב על המדריך  
או הרצאת מרצה אורח בטקסי , מאז בכל סיור הקשור בשואה!"   ת השואה שקרתה לנולנו אודו

אני מקפידה לבקש שיחקרו ויספרו לנו רק על השואה והאסונות שפקדו את יהודי , יום השואה
 . כך גם המדריכים והמרצים נחשפים לראשונה לנושא ולסיפורי השואה ביוגוסלביה. יוגוסלביה

המטרה הייתה לחשוף את הציבור לכך שגם ". הנשכחים"נת הסרט חשיבות רבה היתה בהכ
גם ביוגוסלביה היו מחנות ריכוז והשמדה שהנוראי מביניהם היה , ביוגוסלביה קרתה שואה

אך גם חברי הקהילה . מחנה השמדה נוראי שרוב ההשמדה נעשתה בו באמצעים ידניים. יסנובאץ
הסרט הינו מסמך גם עבור הדורות . יוגוסלביהשלנו למדו ונחשפו למה שקרה בחלקים אחרים שב

 .הבאים

הסרט הביא סיפורים מרגשים של מי שהיו ילדים בשואה מכל חלקי , הסרט השיג את מטרתו
 . שכל אחד בדרכו חווה את אסונו האישי, יוגוסלביה

י חברי "מימון הסרט נעשה ברובו ע. יוזמת הסרט והכנתו הינה של התאחדות עולי יוגוסלביה
כל . ועדת התביעות0ילה שלנו ובעזרת הגוף הציבורי היחיד שתרם לקידום הסרט הקליימס הקה

אני רואה לנכון לציין . אחד תרם כפי יכולתו ועל כך תודה ענקית לכל אחת ואחד מהתורמים
בני משפחתו וחבריו תרמו במשותף , שהוא, נבה וונצואלה'מג, במיוחד את התורם מר מיגל פינקס

במאמץ משותף הגענו סוף סוף . הם מנסים לעזור לנו לגייס את החוב שנותר לסרט עתה. $ ///,11
 !תודה, לסיום המיוחל

מלאכה רבה הושקעה כדי להביא את הסרט לכלל , שנים היינו עסוקים בהכנת הסרט 5במשך 
, רבים מאוד עזרו והיו מעורבים בעשייה ואנו כאן היום כדי לומר לכל העוסקים במלאכה. גמר

 !תודה

אלכס , דוד גומבוש, לביאנקה שלזינגר: אני מבקשת להודות לחברי בועד ההתאחדות , ראשית
נשאו בנטל , אקשטיין ואלכס ליאון שהמשיכו לעשות למעננו בשאר הפעילויות של ההתאחדות

 .ובכך אפשרו למרים אביעזר ויואל פישר להתפנות לעשייה סביב הסרט

ראשית להנהלת בית ווהלין ובמיוחד למוריס על שיתוף , ועתודה לכל מי שעזר בארגון והכנת האיר
 .הפעולה

 ,לורד חינגל על סידורי הפרחים

 !על העזרה, לספיר חינגל ותובל ליפשיץ הדור הצעיר שלנו

אשר העניקו מהידע , ברצוני להודות לכל ההיסטוריונים בכל אחת מארצות יוגוסלביה לשעבר
רשימת . בכל אחד מחבלי יוגוסלביה, בשואה להבנת הצופים במה שארע ליהודים, שלהם

אך אני כן מבקשת לציין במיוחד את מר אליעזר פאפו אשר ליווה . ההיסטוריונים ארוכה מאוד
  !תודה לכולם. את הסרט מתחילתו עד סופו

 : הניצולים שהופיעו בסרט
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של כל אחד ואחת  סיפורו. יואל וזוהר יקרים, יוסף, רות, מרתה, סטלה, דינה, לילי, לידיה, שלה
אנו מודים לכם שהסכמתם לחלוק את . הינו סיפור אנושי מרגש ויחד עם זאת מחריד, מכם

הסכמתם לספר מול המצלמות אודות גורלכם בזמן השואה , סיפורכם וכאבכם האישי עמנו
בכך פתחתם לנו צוהר ואפשרתם לצופים לחוות דרככם את כאבם של הילדים . ביוגוסלביה

רדיפה וכאבה של יתמות שאינו מרפה גם בשנותיכם , חשיפה להשפלות, תוק מהוריםעל ני, בשואה

 . אך משקף את מה שעבר על אלפים רבים אחרים מבני עמנו, אמנם סיפורכם הינו אישי.. הבוגרות
 

 .ניצה גונן לעלות לבמה, אני מזמינה את הבימאית של הסרט

צילמת הסברים , סיפורים אישיים מרגשים שילבת בסרט, הכנת עבורנו סרט מרגש ומקצועי, ניצה
שפכת אור על גורלה , מהיסטוריונים ויחד עם צילומים אותם רכשנו מארכיונים בכל רחבי העולם

תודה על . של יהדות יוגוסלביה ועזרת בכך להגיע לתודעת השואה ביוגוסלביה לקהל הרחב
 .עבודתך

ויואל פישר שהיו ממונים על עשיית משה בן שחר , אני מבקשת להזמין לבמה את מרים אביעזר
 .הסרט מטעם ההתאחדות וטפלו בכל מה שקשור להפקת הסרט

 

, ר התאחדות עולי יוגוסלביה כשהפרויקט החל לקרום עור וגידים"שהיה יו, מיקי -משה בן שחר
 .היה שותף מלא יחד עם מרים אביעזר בתכנון הסרט והפקתו בשלביו הראשונים

 "הנשכחים"על תרומתו ופעילותו בהפקת הסרט "

 ."על כך שבתקופת כהונתו ניתן האור הירוק להפקת הסרט
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תמך וניהל את התחום הפיננסי של , עזר, ליווה את הפרויקט לאחר פרישתו של מיקי, פישר יואל
 . הפרויקט

 "הנשכחים"על תרומתו ופעילותו בהפקת הסרט 

 ."נותו ועזרתוהיע, על הטיית השכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מי שהייתה המנוע, מי שהגתה את הרעיון, מי שעמדה מאחורי הפרויקט החשוב הזה, ולבסוף
: את הנושאים ולא הרפתה עד שהפרויקט הגיע לסיום, בחרה את המרואיינים, כתבה את התסריט

  מרים אביעזר

 "הנשכחים"פעילותה והתמסרותה להפקת הסרט , על תרומתה"

 "הקדשת זמנה ומרצה לקידומו של הסרט שבלעדיה לא היה רואה אור על
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 להקרנה תגובות
 

 ,שלום רב
 .אוטנטי ומרגש, בוצע מסמך מדהים 

 .מורכב מעדויות חיות וחומר ויזואלי מן הימים האלה, תודה עבור ההפצה של מסמך חשוב זה
 .חידוש ואשתדל להעביר אותו עד כמה שאפשרכמעט כל המידע שלמדתי עכשיו הוא עבורי 

 ,אסור לשכוח 
 לוסיאן לזר
 .חבר ועדה לחסידי אומות העולם.היסטוריון מומחה לצרפת,לוסיאן לזר

 
  ,שלום מרים

  .אני מצטרפת בהתלהבות לברכותיו של לוסיאן
לקחת את סטלה כחוט שמקשר את החלקים השונים של הסיפור המורכב ושמחברת את  הרעיוון

העדויות הופכות את המספרים והעובדות לסיפור אנושי . אירועי העבר להווה פשוט מצויין
 .ומרגשות מאד

  .זהו תעוד מצויין של השואה ביוגוסלביה
 !כל הכבוד לך על הפרוייקט

בתי ספר  -ם יש גם מחשבה להפיק גרסה למטרות חינוכיות השאלה היחידה שיש לי אליך היא הא
למיטב  . שזה אומר להפיק גרסה מקוצרת שאפשר להשתמש בה בשעור או בסדנה חינוכית -' וכו

  .דקות 15כלומר , ידיעתי בתי ספר משתמשים בסרטים שאותם אפשר להכניס למסגרת של שעור
  ,שבת שלום

 יד ושם, אירנה שטיינפלד
 
 

 אלמגורשמואל 
  סיפור הישרדות יוגוסלבי

    
 ...ערב שגרתי בבית מול הטלוויזיה

בטלוויזיה בסלון , כמעט נרדם, די משועמם, אני צופה. 1/20הכול התחיל בערב אחד בנובמבר 
מסייר במסעדות , כתב ישראלי צעיר. (Beograd) בבלגרדולפתע רואה כתבה על מסעדות , ביתי

כמו , המצלמה עוברת גם לצילומי רקע, תוך כדי הצילומים. ומראיין שפים, טועם, שונות בבלגרד
 !!!ובום, נופים יפים של בלגרד, רחובות סמוכים למסעדות

 
 החלטה על ביקור שורשים בבלגרד

אז  עליתי  5שבה גרתי מגיל שנתיים ועד , עיר מוצאי, ומחליט שחייבים להגיע לבלגרד, אני מתלהב
  1/21ינואר , 01שביום הולדתי ה , אני מיידע את אורלי אשתי, בוקרלמחרת ב. עם הורי לארץ

המשרתים , תומר ושרון, יחד עם התאומים שלנו, אנחנו נוסעים לטיול שורשים, בעוד כחודשיים
? מה יש לראות בבלגרד –התגובה הייתה , כשאני מספר לתומר ושרון על התכנית. כעת בצבא

שום דבר לא , עם כל הרצון שלי לשכנע אותם להצטרף. משלברצלונה ל, אנחנו מעדיפים יעד אחר
ולנסוע יחד עם החיילים ליעד המועדף עליהם כדי , לוותר על רעיון בלגרד, בקלות יכולתי אז. עזר

לא ירצו , ועוד מעט, /1הם כבר בני , כי כמה עוד הזדמנויות כאלה יהיו, להיות איתם ביחד
 .להצטרף אלינו בכלל

ובלית ברירה רק שנינו נוסעים לביקור , שאני לא מוותר, ואומר לאשתי, אני מתעקש, אבל
מאחר ומעולם לא ביקרתי ו, לילות 1-5אנחנו מתכננים ביקור קצר של . שורשים בארץ מוצאי

היא כמובן . יורק-החיה בניו, בעיקר עם אחותי דבורה, אני מתחיל להתייעץ, בבלגרד כמטייל
ולדחות הנסיעה , מאחר וקר שם מאוד, לא לנסוע בינואר, אך מיד המליצה, שמחה על הרעיון

קרובות משפחה  שתישבבלגרד חיות , מאחר וידוע לי. וכך אמנם היה, מאי0למועד נוח יותר אפריל
שאותו הכרתי ממספר ביקורים , אחיה החורג של אימי עליזה, הבנות של דודי רפאילו טלבי, שלי

, היא סיפרה שאחת הבנות, לצערי. תי לבקש עדכוניםשוב חזרתי לאחו, כמובן. בעבר ,שעשה בארץ
בנותיה קלרה  1עם , וגם הבת שלה תמרה, חיה בבלגרד, אבל ליליינה, נפטרה לפני כשנתיים, ווסנה
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שאלתי וקיבלתי תשובה מאוד חמה וחיובית , מיד יצרתי איתן קשר. ואניה מתגוררות בבלגרד
 .  לפגישה אפשרית בינינו

 
 בלגרדיציאה לה

מהם שמענו שיש למחרת טיול רגלי , היו עוד כמה ישראלים, ובמלון שבו התגוררנו, ו לבלגרדיצאנ
ושם , נפגשנו בכיכר הרפובליקה. עם מדריך מקומי ישראלי לשעבר בשם אמנון, במרכז בלגרד

. 2911עד  2915שאני מחפש את הכתובת של הבית בו התגוררתי בין השנים , סיפרתי בין השאר
התרגשות ראשונה על המקריות !!! עברנו ממש באותו רחוב, ל הרגלי במרכז בלגרדשבטיו, ומתברר

 . שהייתה פה
. ונכדתה הצעירה אניה, בת דודתי ליליינה, הגיעו אלינו למלון, לאחר שקבענו מראש, למחרת

יצאנו , אחרי החיבוקים והנשיקות!!! פגישה מאוד מרגשת של קרובי משפחה בפעם הראשונה
. תמרה, ושם הצטרפה אלינו הבת של ליליינה, (אביב" )ה'פרולצ"מרכז העיר בשם ברגל למסעדה ב

, לפני שנפרדנו, ולאחר כשעתיים, כל אחד סיפר בקצרה את סיפור חייו, במסעדה התוודענו כולם
יחד עם תמרה והפעם תגיע גם , לארוחת צהריים בעוד יומיים, הזמינה אותנו ליליינה אליה הביתה

 . שוב התרגשות גדולה(. 21)ה של תמרה הבת הבכור, קלרה
כאחד שמאוד . ושילבנו עם השיחות גם שירה, לפגישה הבאתי איתי את התמונות שהכנתי מראש

. אלמוזלינו( מקס)שאחד מהם היה על אבא מנחם , שירים בסרבית 3שרתי להם , אוהב לשיר
 Veliki je Vojvoda, mali Almozlino, ne boji se bombe, samo katakombe: והשיר הולך כך

שיר ) Jovano Jovankeבהמשך שרתי בתים מהשירים האחרים  ... כמובן שהדמעות זלגו מיד
  .Idi kuci obucise lele dunje rankeושיר נוסף עממי סרבי , (מקדוני ששרה גם נחמה הנדל

 Zemun)) ןזמוב Reka במסעדת 1-הזמינה מקום ל, תמרה שקלטה שאני אוהב שירים ואף לשיר
במקום שרה  להקה , לכבוד הערב האחרון שלנו בבלגרד, (היא חלק מבלגרדכיום עיר גדולה ש)

, שמענו לגמרי במקרה, בין השאר. ובילינו שעתיים נהדרות במסעדה זו, כמובן ששמחנו. מקומית
הסתבר . את השיר הבה נגילה בעברית... ממש לא במקרה, כ"ואח, Jovano Jovankeאת השיר 

 . ה היה לבקשת המלצרית החביבה שהתיידדנו איתהשז
 

 )ad)S oviN סאד -נוביטיול יום ל
ידעתי כי שם מתגוררת קרובת . דאס-כי מתארגן טיול של יום לעיר נובי, ושם שמענו, חזרנו למלון

החלטנו להצטרף לטיול , למרות שזה לא היה בתכנון המקורי. סטנקה ,מצד אבי, משפחה נוספת
לא צפיתי שנצליח בהתראה כזו . לכיוון, ישראלים /5-יצאנו באוטובוס מלא בכ וכך, המאורגן

היא , ולהפתעתנו .והצעתי להיפגש, ר שאנחנו בדרך'אך ניסיתי והודעתי לה במסנג, להיפגש, קצרה
הגיעה , דנו מסטנקהרולאחר שנפ. התוודענו יותר מקרוב, ובמשך שעתיים, הגיע אלינו למרכז העיר

האם לספר את , ואני מתלבט ומתייעץ עם אשתי אורלי, התחלנו בנסיעה. גרדהשעה לחזור לבל
וסיפרתי , ביקשתי מהמדריך את המיקרופון. הפור נפל. סיפור ההישרדות שלי בהזדמנות זו

. עם סיפור הישרדות מעניין, ושהטיול הזה הוא טיול שורשים עבורי, כי מוצאי מבלגרד, לקבוצה
, תפסתי אומץ... כן כן –נשים מקידמת האוטובוס  1וענו ? ועשאלתי האם הם מעוניינים לשמ

. אתחיל לספר, רק אם אשמע שאגה של כל הקבוצה... הכן הזה היה בקול ענות חלושה: והכרזתי
  ....התחלתי את הסיפור...ואמנם לאחר השאגה הגדולה כן כן כן

 
כניסת הגרמנים  הסיפור מתחיל עם, ובכןסיפור ההישרדות של משפחות אלמוזלינו וטלבי

אחים ואחיות שחיו  0היה האח הצעיר מבין , מנחם אלמוזלינו, אבי. 2912הנאצים לבלגרד בשנת 
ומיד עם כניסת הגרמנים , שחי באותה עת בזאגרב, /1הוא היה רווק בן . בבלגרד עם משפחותיהם

הוא נסע . שחייבים לברוח, וקיבל החלטה, הוא חש את הסכנה למה שעומד לקרות, ליוגוסלביה
. אך הם סרבו לשמוע, לשכנע אותם לברוח גם כן, ופנה לכל אחיו ואחיותיו ואף התחנן, לבלגרד

!!! אנחנו לא יכולים לעזוב הכל ולברוח, רווק ללא משפחה ורכוש, אתה חכם גדול –הם אמרו לו 
. נוויוצאים לעבודה וחוזרים לחיק משפחת, בסך הכל אנחנו הולכים עם הטלאי הצהוב, אל תדאג

שהציעו , הוא נעזר בחברים. והחל במסע הבריחה, לא היסס יותר, אבי שהיה נחוש בדעתו לברוח
שגם שם לא , התברר, כשהגיע לשם. לו בשלב ראשון להגיע לאלבניה השכנה לעיר בשם קאבייה

 פראמונטה שבדרום איטליה יש מחנה ריכוז בשם, נודע לו, ומשמועות שעברו מפה לאוזן. בטוח
((Feramonti חלקם גם איטלקים מתנגדי המשטר של , שבו יש יהודים רבים, שהאיטלקים הקימו

וכי , כי המקום די בטוח, כמובן נודע לו גם. וחלקם יהודים שברחו מארצות אחרות, מוסוליני
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 קול חתן וקול כלה

, כדי להגביל את תנועתם, אלא ריכזו את היהודים במקום, האיטלקים לא עסקו שם בהשמדה
תוך שהם מעבידים אותם בעבודות 

פגש אבי את , שם בהמשך. שונות
הם . משפחת טלבי שגם מוצאם מבלגרד

סבתא רבקה , סבי איליה – 5היו 
, (אליס)אימי עליזה , ילדים 3ו, (חורגת)
אימי . ו וליאוןרפאיל, אחיה החורגים 1ו

צדה ( 19)שהייתה בחורה צעירה ויפה 
הם עזבו , בשלב מסוים. את עינו של אבי

 מודנהלועברו , פראמונטהאת 
(Modena), שם חיה אחיינית של אימי .

משם הם הופנו למחנה מעצר פתוח 
היו צריכים ו (Mirandola) מירנדולהב

, המקומיתלהתייצב כל יום במשטרה 
יום אחד פגש . וכמובן לא הורשו לעבוד

 ,ובעזרתו קיבלו מחסה Silvio Broggi)) סילביו ברוגי איטלקי מקומי, בשוק המקומי, סבי איליה
שחי  Don Dante) (Sala דון דאנטה סאלה, בביתו של כומר מקומי, הורי וסבי איליה ואשתו

גרו בהסתר אצל , אחיה של אימי ליאון ורפאילו שני. San Martino)) סאן מרטינו בעיירה בשם
ולמרות חששה , אבי הציע נישואין לאימי, במהלך שהייתם בהסתר. בחדר הילדיםברוגי משפחת 
הסכנה . מודנהוטכס החתונה היה ב, ולאור המצב היא הסכימה לבסוף, פער הגילים בעק, של אימי

הובילו את המשפחה , וש גם לאיטליהוכן השמועות כי הגרמנים עומדים לפל, של חיים בהסתר
דון דאנטה הכומר של  םבעזרת. לברוח לשוויץ ,החליטה, המשפחה המורחבת. לברוח גם מכאן

. הכומר השיג להם תעודות מעבר מזויפות. כיצד לברוח, הם חיפשו דרך ,סאלה וסילביו ברוגי
  רנוביו'צ בשם ביחד עם הכומר וסילביו לעיירה, הם פנו צפונה, מצוידים במסמכים אלו

(Cernobbio) קומו ליד ( (Como ושם הוסתרו בבית שסידר להם סילביו, קרוב לגבול השוויצרי .
נקטו במשנה , הם התקרבו לגבול, בעזרת איטלקים מקומיים שהכירו את הדרכים הצדדיות

וביום מצאו !!( כאשר אימי היתה בהריון איתי בחודש השביעי), הלכו ברגל בלילות. זהירות
הם הציגו את התעודות לשומרי הגבול , כשהגיעו לגבול, לבסוף, מסתור בחוות השונות

, האישה בהריון: "הם אמרו בערך כך. המשפחות להיכנס שתילאשר לאך אלו סרבו . השוויצרים
הפעילו , כמובן שהמשפחות לא הסכימו להיפרד" .וכל שאר תחזרו מאיפה שבאתם. יכולה להיכנס

. המשפחות נכנסו לשוויץ שתיו, ולבסוף ניתן האישור, היוגוסלבית ברומאקשרים עם השגרירות 
, 2911בינואר , לאחר מספר חודשים. הם שוכנו במחנות פליטים מיוחדים נשים וגברים בנפרד

עברו , מסיבות לא ידועות. ((Lugano לוגנו שליד ((Mendrisio  מנדריסיו נולדתי בבית החולים של
כאן נולדה אחותי דבורה . נבה'זשעל שפת אגם  (Lausanne) לוזאןבהמשפחות למחנה פליטים 

. וכל הפליטים התבקשו לחזור לארצות המוצא שלהם, זהו גם מועד סיום המלחמה. 2915במאי 
שכנע את , אבי שהתעקש לעלות ארצה. 2911שם שהו עד דצמבר , בלגרדחזרו ל, המשפחות שתי

כך . (Radnik) ראדניק בר הם עלו ארצה באניהלדצמ 0-לעלות ארצה וב( פרט לרפאילו)כולם 
 מריםכה שניבלי להזכיר ולהודות ל, אי אפשר לסיים, כמובן. מסתיים לו סיפור ההישרדות שלנו

שאמנם  דון דאנטה סאלהו( י הנאצים"שלצערנו נתפס והוצא להורג ע) (Focherini)פוקריני 
כחסידי אומות הוכרו שניהם  לימים. חוסר ראיות מספיקותנתפס אך הצליח להשתחרר עקב 

י אבא וניצולים "הכומר אף הובא לארץ ע, משפחות יהודיות !!! 100כאשר הצילו כ , עולם
כל . אורגן לו גם טקס בשגרירות ישראל ברומא. כדי לשתול עץ במקום כבוד ביד ושם, נוספים

לבקר בפעם , וזה הוביל אותי עם חזרתנו ארצה. הסיפור הזה מופיע כמובן בארכיוני יד ושם
דון  יל חיי משפחתנו הנפלא שם הצלחנו למצוא את העץ ששתל מצ, הראשונה במוזיאון יד ושם

 . דאנטה סאלה
 

 על, כל אחיו ואחיותיו של אבא, שלצערנו הרב, אי אפשר לסיים את הסיפור הזה מבלי להזכיר
ובמחנות ריכוז באזורים שונים , הם הוצאו להורג ביריות. לא שרדו את השואה, משפחותיהם

, נודע לנו, אחרי שעלינו ארצה ,שנים 1-5כ , לימים –אין בלי יוצא דופן , בכל זאת. ביוגוסלביה
תוך זיוף התעודות , הצליחה לשרוד אחרי שמשפחה נוצרית החביאה אותה, שבת דודתי אליצה

 . /9-עם פרוץ המלחמה ביוגוסלביה בשנות ה, עלו ארצה, ילדיה סמיקה ואינה שניהיא ו. שלה
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 לזכרו של הכומר דאנטה סאלה
 ביד ושם

התקבל ביד ושם מכתב  כאשר, נודע לנו בעת כתיבת שורות אלה גיוסילביו ברהסיפור של *** 
 !!!מהבת שלו ומגולל את הסיפור המדהים הזה

 
 סוף דבר

שלא , לא היה בו רגע אחד כמעט, זה היה הטיול המשמעותי בחיי. ית טיול השורשיםיבחזרה לחוו
. לדבר את השפה הסרבית, ההנאה העצומה שהייתה לי, קודם כל. החזיר אותי לעבר הרחוק כל כך

, וסתם עוברי אורח, בחנויות, ות במסעדות0המלצרים, נהגי טקסי, החל מפקידות הקבלה במלון
בכל מקום ביקשתי סליחה מראש על 

 –ותמיד נעניתי , שלי  עניות השפה
Govorite odlicno Srpski ... שעה

כבר יצאנו , אחרי הנחיתה בבלגרד
בהמלצת פקידת , ברגל למסעדה

 סקדרלייה לרחוב הידוע ,ההקבל
((Skadarlija , שם אכלנו במסעדת

Sesir Moj י כמו שאמא 'יצ'בצ'צ
תוך האזנה ללהקת , ידעה להכין

ששרה בעיקר שירי , זמרים מקומיים
שנתן לי הרגשה ביתית , עם סרביים

לביקור במוזיאון , מכאן. נפלאה
יתי תמונה הישבו ז, היהודי בבלגרד

,  פראמונטהשל אבי במחנה הריכוז ב
שאינני יודע אם הוא  (Josip Almozlino) יוסיפ אלמוזלינו דרך תמונת גיבור מלחמה יהודי בשם

קיבלו אותנו בלבביות ( פעם ראשונה בחייה)במוזיאון שאליו גם לקחתי את ליליינה . קרוב משפחה
ולים הארכיבאית נתנה לי את צילום רשימת הע, ואחרי שסיפרתי על מועד העליה ארצה, רבה

, אותה ארכיבאית סיפרה כי היא מכירה את אביה של ליליינה. לאניה שבו מופיעה המשפחה שלנו
ביקור משותף עם , בהמשך(. הוא היה צייר ידוע בבלגרד)ציורים  1ואף רכשה ממנו , רפאילו

רחוב  2911עד  2915שנים מ 3בבית שבו גרנו במשך , יחד עם בת דודתי ליליינה, צילומים
Gospodar Jovanova 5 . הליכה רגלית לפארקKalemegdan  שאליו לקחה אותנו אמא בטיולי

. שתמיד מרגשים ביותר, דאס-הביקורים בבתי הכנסת בבלגרד ובנובי שני, ולבסוף. אחר הצהריים
משמח בפני , שנה /0שאיתם נפגשתי לראשונה לאחר , שהקשר החדש לקרובי משפחתי, כמובן
 . אוחרומתברר שאף פעם לא מ, עצמו

להביא , סלביהור התאחדות עולי יוג"י מירי יו"ע, אני שמח ומודה על ההזדמנות שניתנה לי כאן
 . את הסיפור המרגש הזה

 .  מירי לך תודה רבה
 
 

 אקשטיין אלכס
 לך קורה מה – קרואטיה

 
 הוא הראשון האירוע :הזו הכתבה את לכתוב אותי הניעו לזה זה בסמיכות שאירעו אירועים שני

 חיל השתתפות הוא השני האירוע .המונדיאל בחגיגות "תומפסון" הקרואטי הזמר של שיתופו
 .בקרואטיה ניצחון במטס הישראלי האוויר

 
 .בגביע ולזכייתם לניצחונם וייחלתי קרואטיה עם ליבי היה הגמר במשחק המונדיאל סיום עם

 כזו הייתה הפנים קבלת .גביע ללא – השני במקום התנחמו והקרואטים ידועה המשחק תוצאת
 יפה מחווה כאן עד .לשחקנים והריעו הכיכר את שגדשו הרבים כך על ויעידו לגיבורים שניתנת

 .לב ומשובבת
 

 תת ש"ע) "תומפסון" ובכינויו 'פרקוביץ מרקו הקרואטי הלאומני הזמר של עלייתו רגע עד וזאת
 כאשר ושר קרואטיה נבחרת מןמא י"ע לבמה הוזמן הוא (.טומיגן - ב"בארה המאפיה של המקלע

   .אותו מלווה 'מודריץ קרוטטיה נבחרת קפטן
 ץאליסנוב הלל שירי באמצעות זאת מבטא הוא נאציות-הפרו נטיותיו את מסתיר אינו הזמר

  .האוסטשה בראש שעמדו ולאלה
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 ,לעברית תרגום מכן ולאחר בקרואטית אותו מביא אני ,הזמר של משיריו אחד כאן להציג ברצוני
 היא המטרה .החריזה כאן נשמרת ולא הדברים ברוח מתורגם השיר .פאפו אליעזר מר של בעזרתו
 .ממנה המשתמעת האחרים שנאת ואת הקרואטית הלאומיות את להדגיש

 
mesara Maksovih aćku je to Stara, Gradiška i Jasenovac 

Jure aćFranceti crnce voze žure, kamioni Imotski Kroz 
nosila Neretva Srba puno bila, klaonica apljini,Č U 

 
Jadranu plavome Srbe nosi stranu, iza teci Neretvo Oj 

partizani slavit ćBoži eć da lani, zamisliti moga je Ko 
aćvra ne Legija Crna se da a,ćać ga li jeba reka, je Tko 

 
Franju nam vrati a ipuSt uzmi stanju, u si ako sinjska Gospe 

te za glasa je tko onome i mater, pas ti jeba anečRa Oj 
a“ćPaveli Antu nam pozdravi a,ćMetkovi iznad zvijezdo Sjajna 

 
 מאקס של הקצבים של ביתם הם ,סטארה וגרדישקה יסנובץ

 נושאות הן 'פרנצטיץ יורה של "שחורים"ה את ,משאיות דוהרות אימוטסקי בדרך
 גרף הנרטווה הסרבים המוני את ,הלך שם טבח איזה פליינה'בצ

 
 הכחול לאדריאטי השלך הסרבים ואת ,זרום הלאה ,נרטווה ,הו
 המולד חג את יחוגו שהפרטיזנים ,אשתקד מאמין היה מי

 .יותר תחזור לא "השחורה לגייה"שה ,שאומר זה של אביו יזדיין
  

 .השיבי לנו פראניו ואת ,סטיפה את קחי ,הדבר בידך אם ,סיניי של מדונה
 .בעדך שהצביעו אלה כל ואת ,אימך את הכלב יזיין ,ן'ראצ ,הו

 'פבליץ לאנטה ש"ד נא-מסור ',מטקוביץ מעל זוהר כוכב
 

 עיתונות מקטעי זה כותב שאני מה כל .המופע את שמעתי ולא ראיתי לא אני הנאות הגילוי למען
 להביע עלינו וחובה מותר אך ,רוצים שהם מי את לשתף הקרואטית לנבחרת מותר .אלי שנשלחו

 .בעניין דעתנו את
 

 לרגל הצדעה במטס F-16 מטוסי 3 השתתפו בו ,באוגוסט 5-ה ראשון ביום קרה השני האירוע
 כמו היה זה מטס .מדינות למספר לביהיוגוס את שפילגה במלחמה 2995-ב קרואטיה ניצחון

 מחיר שילמה אשר סרביה כגון ,לשעבר יוגוסלביה של האחרות המדינות של לעין אצבע להכניס
 איננה היא אך .ידידות קשרי אולי ,אהבה קשרי אינם קרואטיה עם קשרינו .מלחמה באותה יקר

 .שכזו התנהגות דיקיםמצ אינם מסחר קשרי וגם ,יוגוסלביה-אקס ממדינות היחידה ידידתנו
 הקמת .השנייה העולם במלחמת מעשיה את לטשטש מנסה שכיום קרואטיה אותה זוהי

 מחייבת ההגינות .אחרות זוועות ועוד ביסנובאץ נוצרים קרואטים שאינם מי רצח ,האוסטשה
 עצמי אני .נגדם שלחמו וטובים רבים והיו ,האלה בזוועות השתתף הקרואטי העם כל שלא לומר
 ורו'ג אבי .האדריאטי שבחוף ביצה'קרל איטלקי ריכוז במחנה 2913-ב בקרואטיה תינולד

 כיהודי נפל הוא .9.5.2915  למלחמה (הרשמי) האחרון ביום בפרטיזנים קצין ,כסגן נפל אקשטיין
 יוגוסלביה עם היחסים ניתוק לאחר החזרנו שלו הגבורה מדליית את .כקרואטי ולא יוגוסלבי

 .ימיםה ששת מלחמת אחרי
 ואוהב פעם מידי בה מבקר אני ,להיפך .קרואטיה נגד משהו לי שיש מפני לא זה את מספר אני

 השני במקרה .רבות תהיות אצלי מעלים זה אחר זה שקרו האירועים שני אבל .בה ולטייל להיות
 .בושה לאותה אוי ,ישראל למדינת מופנות שלי השאלות

 
 בשיר שהוזכרו ואנשים מקומות :מקרא

 לגברים השמדה מחנה –  ובאץיסנ
 (יסנובאץ מתחם בתוך) וילדים לנשים השמדה מחנה – גראדישקה סטארה
 ביסנובאץ האכזרים מהסוהרים אחד – מאקס
 טבח ובמעשי באקציות השתתפו – השחור הלגיון

 השחור הלגיון מפקד – 'טיץ'פראנצ יורה
 האנושות נגד פשעים ,שואה מכחיש ,קרואטיה נשיא – מן'טוג פראניו
 'מילושביץ נגד העיד ///1 משנת קרואטיה נשיא  - 'מסיץ סטיפה
 NDH – החופשית הקרואטית המדינה של בובה מנהיג ,האוסטאשה מייסד – 'פאבליץ אנטה
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 (מתוך ההספד שנשא חתנה מרדכי ארז)

  2011-1028, תמרין -ר  רות לנדאו"דברים לזכרה של ד
 

נולדה בסובוטיצה שביוגוסלביה של ( גאורגיה)רות 
. ולמרגיט לבית פרנק( דיאמנט)ליוליוס דר , אז

רות . ונפטרה כאן בישראל שאותה מאוד אהבה
הייתה עדינת נפש ותמיד השתדלה להנעים למי 

כאשר , אפילו בתקופה האחרונה, שבקרבתה
ה הרבה אכפתיות היית. צללים עטפו את נשמתה

 .לה ודאגה לזולת
לימים )קמין ' ורג'ג, היא נישאה לבן עירה 21בגיל 

היא . ילדה את בתה היחידה תמר 2913 -וב( טמרין

עברה את איימי מלחמת העולם השנייה כאשר היא 

לאחר שהיא רואה את , בלבד /1נערה בת 0בחורה

חמיה וקרובים אהובים אחרים נלקחים , אביה

' ורג'את בעלה ג. למחנות ההשמדה שמהם לא שבו

ראתה כשהוא נלקח למחנה עבודה נורא של 

וכך היא נפרדת ממנו למשך שנים , ההונגרים

עם , היא עצמה. כשאינה יודעת אם יחזור, אחדות

, נמלטות להונגריה ומסתתרות בבודפשט ומשם, ביחד עם בנות משפחה נוספות, תינוקת כבת שנה

עד שהן מועברות למחנה , בלזן-עות קשים  בברגןעוברות ששה שבו, עם שאר נוסעי רכבת קסטנר

 .פליטים בשוויץ

השלימו לימודים , ומשם הם עברו לזגרב, חזרה ונפגשה עם בעלה בסובוטיצה, לאחר המלחמה

 2919הם עולים ארצה ביוני , ולאחר שהתאפשרה היציאה אליה, עם קום המדינה. וגידלו את בתם

. מקבל את פניהם בנמל חיפה( צבי-בר)ה שווייגר ר מש"ד, כשהדוד של בעלה" רדניק"באניה 

 .אביב-לאחר זמן הם עוברים לגור בשכונת ביצרון בתל

שהיה כל כך חשוב , (השוכן היום בבית דגן) החל הקשר ההדוק שלה עם המכון הוטרינרי /295-ב

, היא החלה עבודתה במכון כלבורנטית. לה ואשר שניים מהבכירים בו נמצאים פה עימנו לכבודה

לאחר שהשלימה שלושה תארים , כמנהלת המחלקה הבקטריולוגית 2915ופרשה מעבודתה בשנת 

 .אםובמקביל פועלת כרעיה וכ, וכל זאת כשהיא עובדת קשה, אקדמיים

היא  יצרה . אהבה והעריכה ,ר מיכאל לנדאו שאותו הכירה במכון"לאחר שנים היא נישאה לד

בצניעות , כדרכה. מיכאל ורות הקימו את ביתם בתוך שכונת עוני בלוד. קשר חם עם ילדיו ונכדיו

היא יצרה קשרי ידידות אמיצים עם השכנים ועם , ללא שמץ התנשאות או התחסדות, רבה

 . מית המגוונתהקהילה המקו

לפני שנים אחדות . אביב-היא עברה לדיור מוגן ברמת, לאחר פטירתו של מיכאל, שנים 26 - לפני כ

 . ושם גם נפטרה, בה זכתה לטיפול מסור וטוב, עברה למחלקה הסיעודית

כלותיה וחמשת ניניה נזכור , בתה וחתנה שלושת נכדיה( ה'וז'ז)שושנה פרידלנדר , גיסתה -אנו

 .סבלנית ורבת חסד, חכמה, מעניקה, ד כסבתא אהובהאותה תמי
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 ברכות
 

ל ומריה "בתם של פטר ז ,שאה דינה קלייןינ  16.0.21 - וניה קובץ מבקש להודיע שבתאריך ה
 .לבחיר ליבה ליאור דדיה ,קליין

 .דדיה וקובץ ,בן נחום, משפחות קלייןמזל טוב מאחלות 
 לברותהתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר מצטרפת 

 
 
 
 

 זיכרונם לברכה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 שחרמשפחת משתתפים באבל 

 יואלבמות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 משפחת דמינוביץמשתתפים באבל 
 מאיהבמות 

 .צערמי ייתן ולא תדעו עוד 
 

 ,חברי הועד בשם חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
 גאוןמשפחת משתתפים באבל 

 אדיתבמות 
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער

 

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

 וויקו - הדוהי במות
 .מי ייתן ולא תדעו עוד צער
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 המסורתי השנתיהפיקניק  -מפת הגעה 
 1028בר מטפסב 10 ,חג הסוכות ינשיום ב –שיערך ביער בן שמן 

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

 , !(לימני לכוון העיר מודיעין
בן "ימין לכיוון  מטרים יש יציאה בצד /05 -לאחר שעברנו את הפנייה למחלף מודיעין לאחר כ

 .113עולים על הגשר ופונים שמאלה לכיוון כביש , "שמן
מטר ובאפשרות הראשונה לפנות  //2 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ //1 -אחרי כ

 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ימינה 
 "(.לולהעפר ס"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ

 .עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

 ,2מ לאחר מחלף נשרים להשתלב לימין לכביש "ק 3 -כ  :6מכיוון דרום בכביש 
 .להמשיך בנתיב הימני ולצאת ביציאה לכיוון בן שמן ימינה

מטר ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה  //2 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ//3 -אחרי כ
 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ
 .עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

, 2מ לאחר מחלף נשרים להשתלב לימין להמשיך בכביש "ק 0 -כ  :2מכיוון ירושלים כביש 
 .יציאה לכיוון בן שמן ימינהלהמשיך בנתיב הימני ולצאת ב

מטר ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה  //2 -מטר מגיעים לרמזור להמשיך ישר עוד כ//3 -אחרי כ
 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )

 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ
 לינוע, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 

 

מ לאחר מתקן אדם להשתלב לימין להמשיך בכביש "ק 2 -כ  :001כביש ( העיר מודיעין)מכיוון 
 .בן שמן0להמשיך בנתיב הימני ולצאת ביציאה לכיוון לוד, 113

לפנות שמאלה ( קצת בהפתעה)מגיעים לרמזור , מטר לקחת את הנתיב השמאלי//1 -אחרי כ
 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ברמזור 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

עוברים מתחת , מ לאחר בית נחמיה"ק 3 -כ  :000כביש ( אלעד/מודיעים/שוהם)מכיוון צפון 
מטר  /5 -זור להמשיך ישר עוד כוליד בית העלמין ומגיעים לרמזור לפנות שמאלה ברמ 6לכביש 

 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

וליד בית  6עוברים מתחת לכביש , 111במחלף בן שמן יורדים לכביש   :6מכיוון צפון בכביש 
מטר ובאפשרות הראשונה  /5 -העלמין ומגיעים לרמזור לפנות שמאלה ברמזור להמשיך ישר עוד כ

 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )לפנות ימינה 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
 

ואת בן שמן וכפר הנוער חוצים את הגשר  ןעוברים את גינתו  :001כביש ( העיר לוד)מכיוון 
מטר  //2 -ברמזור להמשיך ישר עוד כ, מטר ומגיעים לרמזור //1 -ממשיכים ישר עוד כ

 (.1321גמזו , כפר דניאל"בשלט הכביש כתוב )ובאפשרות הראשונה לפנות ימינה 
 "(.עפר סלולה"חלק מהדרך . )מטרים יש פנייה שמאלה ליער בן שמן //3 -אחרי כ

 עלינו, חיבוקים ונשיקות –חנייה חופשית 
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 ןמש ןב רעי וקיסכמ קראפ םושרל  WAZE ב םיטוונמל

 0120כביש   Waze :X=200010 ,  Y=650528קואורדינאטות ב  למי שירצה להכניס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 חג שמח
 
 

 
 
 
 


