
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לטקס יום השואהדבר היו"ר 

 
התכנסנו כאן לזכור ולהנציח את זכרם של יקירנו, כל יהודי יוגוסלביה, שנרצחו בימי מלחמת 
העולם השניה. כל אחד מאיתנו נוצר בליבו ברגע זה את זכר בני משפחתו וקרוביו שלא שבו 
מהמלחמה הנוראית ההיא. כל אחד מאיתנו נושא את הצלקות שהשאירה המלחמה וזוכר את 

 זוכרים אנו את כל הקהילה כולה.יקיריו שלו, וביחד 
מלחמה זו השפיעה גם על הדורות הבאים. ילדים שנולדו לשכול, כאב, ילדים שהוריהם עברו 
טראומות, שלא סיפרו דבר ממה שחוו או לחילופין סיפרו את חוויותיהם ללא סינון. הרצון לדעת, 

לא קיבלנו, שואת יהודי הסקרנות להבין מה קרה שם הולך ומתעצם עם השנים. תשובות מספקות 
יוגוסלביה אינה ידועה ברבים, כמעט ולא נזכרת באמצעי התקשורת וכמעט לא נחקרת. בכדי 
לספק מידע והבנת חלק זה בהיסטוריה, כדי לענות על תשובות בטרם לא יהיה ממי לשמוע 

ר זכרונות ממקור ראשון, יזמה התאחדות עולי יוגוסלביה ביוזמת מרים אביעזר, משה בן שח
 ויואל פישר, הכנת סרט בבימויה של ניצה גונן, שיספר את סיפורה של הקהילה שלנו שהושמדה.

שנים, בסיוע של הקליימס, של חברים מההתאחדות ותורמים  5לאחר עשיה מאומצת של כמעט 
 נדיבים מחו"ל, הסרט מוכן! הסרט מוקרן השנה ביום השואה ב"קשת". 

קם של הפרטיזנים היהודים בשרותו של טיטו. אנו זוכרים השנה אנו מיחדים את הטקס שלנו לחל
את גבורת הפרטיזנים ואת מי שנפלו במסגרת תפקידיהם ולא זכו להגיע לרגע השחרור. לחלק 
נכבד מחברינו יש קשר משפחתי לפרטיזנים, אם זה הורה, דוד או בן משפחה. פרט זה גיליתי רק 

הם היו גם מכרים של הורי. סבי ברנהרד שטיין במסגרת ההכנות  לקראת הטקס, התברר לי שביני

שימש כרץ ואבי ד"ר שטיין אנדריאה, עזר בתחום הרפואי    PERO))שכנויו בפרטיזנים היה
 שניהם היו פרטיזנים.

גם השנה החלטנו לצמצם את מספר המספרים בטקס, אולם בחוברת אותה אנו מוציאים במיוחד 
סיפורים מרתקים על פרטיזנים. הסיפורים נכתבו ע"י חברים אשר היו  ליום השואה, תוכלו למצא

 מוכנים לכתוב ולספר על קרוביהם. 
נאצית, -יהודי יוגוסלביה זכו "לאות הלוחם הראשון" על השתתפותם בהתקומות האנטי 170

 יהודים שזכו לתואר הגבוה ביותר של "גיבור לאומי של עמי יוגוסלביה."  11מהם 

בהוצאת יד ושם "אחד מכל שמונה : יהודים בשורות  יצא ספרו של ראול טייטלבאום 2015בשנת 

  ."הפרטיזנים ובמחתרות ביוגוסלביה במלחמת העולם השנייה
תרומתם של ניצולי השואה לחברה -השנה הנושא המרכזי שבחר "יד ושם" "מניצולים לישראלים 

למדינה שלנו במגוון רחב ומכובד של תחומים,  הישראלית". הניצולים שעלו מיוגוסלביה תרמו
ניתן למצוא את אנשינו בכל עשיה ותרומה למדינה ועל כך גאוותנו. מוזאון "משואה" שבתל יצחק 

הם חברים מקהילתנו. את פרופ.  2מדליקי משואה,  6בחר לטקס שנערך אצלם אתמול מתוך 
 על תרומתם למדינתנו.שאול לדני ואת חתן פרס ישראל דן רייזינגר שאין עוררין 

 אולי בכך מגיעה סוף סוף ההכרה גם בקהילה שלנו.
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 הרצאה בטקס יום השואה – יהודה ירון
 פרטיזנים יהודים ביוגוסלביה בתקופת מלחמת העולם השניה

 
בעיר ביטולה, הנמצאת בדרום מקדוניה אין יותר יהודים. אך בטבורה של העיר ניצבת מצבה אבן 

"גיבורה  -לצעירה יהודייה אחת ילידת ביטולה אשר זכתה בעיטור הגבוה ביותר קטנה המוקדשת 
 לאומית של עמי יוגוסלביה".

המצבה נושאת את דיוקנה של הצעירה אסתר עובדיה, אשר הפכה לאחד הסמלים מעוררי 
 ההשראה של לחימת יהודי יוגוסלביה בשורות הפרטיזנים בתקופת מלחמת העולם השנייה.

תריה בניב המקומי, נולדה כבת בכורה למשפחה קשת יום באחת השכונות אסתר, או אס
 היהודיות. 

 אסתר למדה בבית הספר היהודי "טבנה", אך לאחר מות אביה נאלצה לעזור בפרנסת המשפחה.
אסתר, צעירה ערנית ונמרצת, הצטרפה לתנועת "השומר הצעיר" שהייתה הגדולה מבין תנועות 

נשלחה עם עוד שתי חברות מטעם ארגון ויצ"ו לבלגרד ללמוד  16בת  הנוער ביוגוסלביה. בהיותה
מקצוע. בבלגרד התגוררה בעליית גג באחת השכונות היהודיות והשתלבה בעבודה כמתלמדת 

 במפעל טקסטיל. 
בתקופת שהותה בבלגרד חברה אסתר לחוגי השמאל שפעלו בעיר בהשראת הקומוניסטים. היא 

וספגה את הרוח האידאולוגית הקומוניסטית שנשבה שם. החלה להשתתף במפגשי הצעירים 
שלימים יהיה מהמקורבים לטיטו , חבר בפיקוד  –באחד המפגשים האלה פגשה את משה פיאדה 

העליון, ולאחר תום המלחמה יו"ר נשיאות הרפובליקה הסרבית ויו"ר הפרלמנט היוגוסלבי. 
כל עם יוכל להכריע לגבי גורלו  ממשה פיאדה שמעה את המשפט :" אחרי הניצחון על הפשיזם

 ועתידו. אנחנו היהודים, ולא חשוב היכן נהיה, תמיד נהיה המטרה הראשונה של הפשיזם".
אחרי פגישה זאת הצטרפה אסתר לשורות ארגון הנוער הקומוניסטי. עם מטען אידאולוגי שבה 

קמת מחתרת . אך טבעי היה שעם ה1941לביטולה כאשר הגרמנים פלשו ליוגוסלביה באפריל 
שהחלה לפעול מיד אחרי הפלישה, אסתר תצטרף אליה למרות בריאותה הרופפת. בעקבותיה 

 הלכו רוב חברי קן "השומר הצעיר" שפעל בעיר.
השלטונות הבולגרים שקיבלו לידיהם את מקדוניה החלו להגיב בחומרה על פעילות המחתרת 

לה היו מכה קשה למחתרת בביטולה. ואסרו קבוצה גדולה של פעילים יהודיים בעיר. מאסרים א
חלק מהפעילים נאלץ למצוא מקומות מסתור, חלקם ניסה לעבור לאלבניה או יוון. מנהיגי 
המחתרת בביטולה החליטו להעביר את קבוצת הפעילים היהודים אל הפרטיזנים שהחלו 

 להתארגן בהרים.
צוע המשימה. בראשית המעבר אל הפרטיזנים היה כרוך בקשיים רבים ונדרשו אנשי קשר לבי

הגיע גם תורה של אסתר לחבור לפרטיזנים. על פי הוראה שקיבלה הגיעה אל אדם בשם  1943

( חבר מחתרת, נכה קטוע רגל ובעליה (Stojan-Bogoja Siljanovskiבוגויה סיליאנובסקי -סטויאן
ובאו  של חנות טבק קטנה. החנות ניצבה מול תחנת המשטרה הבולגרית בעיר והשוטרים יצאו

בחנות. יחד עם אסתר הגיעו עוד ארבע צעירות, כולן חברות המחתרת בדרכן אל הפרטיזנים. 
סטיואן החביאן באחת הפינות בחנות. סיפק להן מזון, שתיה, תרופות. לעיתים נכנסו שוטרים 
בולגרים לחנות. הבנות התכווצו במחבואן וסטיויאן ניהל איתם שיחה בחופשיות וברוגע. לימים 

 סטויאן על פועלו זה את אות חסיד אומות העולם מיד ושם. קיבל
 בעודן מתחבאות אצל סטויאן החל גרוש יהודי ביטולה ומקדוניה כולה אל מחנות המוות שבפולין.

חמישה שבועות הסתתרה אסתר אצל סטויאן עד הגעת איש קשר שהוביל אותה אל הרי מצ'קה 

פרטיזנים. אסתר קיבלה את הכינוי המחתרתי שם חברה ליחידת  (,(Mecka Planinaפלנינה 
מתקפה על תחנת משטרה בולגרית.  -"מרה" וזמן קצר לאחר מכן יצאה לפעולה צבאית ראשונה 

שמונה אנשי משטרה בולגרים נשבו ונשקם הוחרם. אסתר קיבלה עם תום הפעולה את הרובה 
 הראשון שלה.

המשיכה להשתתף בפעולות צבאיות  אסתר הפכה להיות לוחמת בפועל. יחידת הפרטיזנים שלה
רבות נגד הצבא האיטלקי והצבא הבולגרי. היחידה תקפה תחנות רכבת ועמדות צבאיות. אסתר 
זכתה להערכה אישית רבה על נחישותה ואומץ ליבה שבאו לידי ביטוי בקרבות בהם השתתפה. 

 היא עלתה בסולם הדרגות והגיעה לתפקיד קומיסר פוליטי גדודי.
, תקיפת מטה משמר הגבול הבולגרי בהרים מהם 1944ן בו השתתפה היה  באוגוסט הקרב האחרו

ניתן לצפות על ביטולה עירה. אסתר הסתערה בראש כיתת פרטיזנים על אחד הבונקרים, ותוך כדי 
 הייתה בנופלה. 22ההסתערות כדור פגע בראשה. בת 



 

 

וקנה וסופר מקדוני כתב העיר ביטולה העניקה כבוד לאסתר בהצבת מצבת אבן הנושאת את די
 עליה: "אסתר מרה עובדיה היא סמל לאנושיות ולגבורה של יהודי ביטולה".

 

יהודים  4,500בחרתי לפתוח בסיפורה של אסתר עובדיה כמייצגת קבוצה גדולה של למעלה מ  
יוגוסלביים, מרביתם  צעירים וצעירות, חברי תנועות נוער, שעזבו את ביתם ומשפחתם והצטרפו 

 ימה בשורות תנועת הפרטיזנים בהנהגת טיטו, או בפעילות מחתרתית אנטי נאצית אחרת.ללח
התנועה הפרטיזנית ביוגוסלביה הוקמה והודרכה בידי המפלגה הקומוניסטית היוגוסלבית.      

הייתה זאת תנועה מגוונת ורב לאומית שהתפשטה בכל שטחי יוגוסלביה הכבושה ואליה התלכדו 
גוסלביים שרצו להילחם בכובשים. בהמשך הפכה התנועה הפרטיזנית לצבא כל הפטריוטים היו

 סדיר ומאורגן.
חלקם של יהודי יוגוסלביה במאבק המזוין נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה עמם, אשר התנהל 
בלחימה פרטיזנית וגם בזירות אחרות, היה מרשים ביותר. כבר בתחילת ההתארגנות הצטרפו 

 היהודים. מספרם הלך וגדל לאורך כל תקופת המלחמה.לתנועה כשליש מהלוחמים 
 לא קל היה ליהודים להצטרף אל הכוחות הפרטיזנים. 

 היהודים שנשאו טלאי צהוב ותעודות מיוחדות, היו נתונים למעקב בלתי פוסק.
מרבית האוכלוסייה היהודית התגוררה בערים והפרטיזנים התמקמו ביערות ובהרים. הגישה 

ודרשה סיוע של אנשי קשר. הפרטיזנים היוגוסלביים גם גילו זהירות  אליהם הייתה קשה
 וחשדנות בקבלת אנשים חדשים לשורותיהם.

לנטוש משפחה,  –גם ההחלטה האישית להצטרף לפרטיזנים הייתה כרוכה בהתלבטויות רבות 
הורים, ילדים, סביבה מסייעת. הדבר היה כרוך בהחלטה נחושה, אומץ לב ומוטיבציה 

להילחם כפטריוטים  –וגית. לנגד רבים מהלוחמים היהודים עמדה מטרה כפולה אידאול
יוגוסלביים למען המולדת, אך גם מתוך נקמה על רצח משפחותיהם ועמם. חשוב לזכור בהקשר 
זה כי השמדת יהודי יוגוסלביה החלה זמן קצר לאחר הכניעה של יוגוסלביה והתפרקותה המהירה 

 .1941באפריל 
בריתם השקיעו מאמץ אדיר כדי לחסל את המרי היוגוסלבי. הם ניהלו מבצעים  הגרמנים ובני

מיוחדים לאיתור מנהיגים יהודים בשורות המרי ולחסלם, מה שמעיד על החלק החשוב של אותם 
יהודים בשורות המרד. מאמצים רבים השקיעו בחיסול העילית האינטלקטואלית של תנועת המרי 

 עילית. שיהודים רבים היו חלק מאותה
 ואכן לא מעט יהודים מלאו תפקידים בכירים בתנועה הפרטיזנית.

מבין חמשת הראשונים שהקימו את הועדה הצבאית  המחתרתית של המפלגה  –פאוולה פאפ 
הקומוניסטית. היה איש "השומר הצעיר" סטודנט לרפואה בבלגרד. טיטו, המזכיר הכללי של 

מפלגה. פאוולה קיבל את הכינוי "הכוהן האדום".  המפלגה, זיהה את כישוריו ומשכו לצמרת ה
בין פעולותיו היה ארגון המרד בדלמטיה שם נתפס על ידי האיטלקים והוצא להורג. עם היוודע 
דבר נפילתו פרסם טיטו אגרת ובה כתב :"מכה קשה הונחתה על תנועתנו, הבולשת האיטלקית 

ה. עמידתו למופת לנו." עם תום עלתה על עקבותיו של פאפ אשר נפל מות גיבורים בדלמטי
 המלחמה הוענק לו עיטור "גיבור לאומי של עמי יוגוסלביה".

וויו טודורוביץ' )שמואל לרר( שבראש יחידתו פעל במבצעים שונים ביניהם תקיפת שדה תעופה 
גנרל קולונל.  –מטוסי אויב. הוא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר מבין היהודים הלוחמים  34והשמדת 

 המלחמה היה חבר במטכ"ל היוגוסלבי ופיקד על חיל היבשה.לאחר 
חלקם הרב של יהודים בלט גם  בין לוחמי חיל הרפואה, האספקה, ההנדסה, ההדרכה, המודיעין, 

 הקשר והשירותים הפוליטיים.
המהנדס יוסף אנגל בנה בהוראת הועדה הצבאית תחנת שידור אותה הפעיל יחד עם בני משפחתו. 
מתחנת השידור הזו שודרה  הקריאה הראשונה של הועד המרכזי של המפלגה לעמי יוגוסלביה 
למרוד. באמצעות תחנה זאת התקיים בחודשי המרי הראשונים קשר בין המטה לבין היחידות 

חת אנגל על כל בניה ובנותיה הייתה פעילה במרד. אחד האחים, איליה הפזורות בשטח. משפ
זכה  1944נתמנה לראש המטה הפרטיזני של קרואטיה. שמו הלך לפניו ואחרי נפילתו בקרב במאי 

 לעיטור "הגיבור הלאומי".
הרופאים היהודים רשמו במסירותם פרק מופלא במהלך המרי. כמחצית הרופאים של הפרטיזנים 

דים, פי עשרה ויותר ממשקלם בקרב רופאי המדינה. ספק אם מערך הרפואה הפרטיזני היו יהו
יכול היה לקום ולתפקד בלי  ד"ר הרבט קראוס, בכיר רופאי החייל שאירגן את חיל הרפואה,  ד"ר 
לוי שבנוסף לשירותו כרופא היה מפקד גדוד. ד"ר איזידור פאפו שהיה מנתח ראשי של הצבא 



 

 

יטו. ד"ר פרידה גוטמן, אשר נפלה בקרב על דרבאר והייתה האישה הראשונה ורופאו האישי של ט
 200בתולדות עמי יוגוסלביה שזכתה לדרגת גנרל. ועוד רבים נוספים, רופאים ואחיות. למעלה מ 

 אנשי רפואה יהודים, נשים וגברים, נפלו בלחימה.
 280החוף הדלמטי. כ  אירוע מיוחד בתנועת המרי היוגוסלבית היה הקמת גדוד יהודי באזור

צעירים וצעירות מפליטי קרואטיה, חברי תנועות הנוער הציוניות והמפלגה הקומוניסטית שהיו 
אסורים במחנה ריכוז, השתלטו על המחנה, פרקו את המשמר מנשקו ולקחו בשבי את מפקד 

יזנים דגל הפרט –המחנה. קבוצה זאת הייתה הבסיס להקמת הגדוד היהודי אשר הניף שני דגלים 
ודגל כחול לבן. ימי הגדוד היו קצרים והוחלט במטה הכללי משיקולים צבאיים ואולי גם 

 משיקולים אחרים הקשורים לסוגיית הכרה בלאום יהודי, לפזר את אנשיו בין היחידות השונות.
 

בניגוד לרבים מהפרטיזנים היהודים במזרח אירופה, מרבית הפרטיזנים היהודים ביוגוסלביה 
בברכה וברצון כמצטרפים אל שורות הלוחמים, אך לא בכל האזורים בא לידי ביטוי יחס התקבלו 

 זה. 
 ישנן עדויות על פגיעות בעלות אופי אנטישמי בקרב הפרטיזנים. 

מספר אחד הפרטיזנים היהודים :" נדרשתי לשנות את שמי, כי העסקנים הקומוניסטים סברו 
 שמן הראוי להסתיר את יהדותנו.."

ר, אלה לא היו המאפיינים הבולטים. מנהיגי הפרטיזנים לחמו בהחלטיות ביחידותיהם אך כאמו
 נגד אנטישמיות. אך אין ספק כי מצבם של הלוחמים היהודים בקרב הפרטיזנים היה מורכב. 

לאחר מותם. ועוד  7"הגיבור הלאומי של יוגוסלביה".. מהם  –יהודים זכו לעיטור הגבוה ביותר  11
קבלי עיטורים אחרים.  שיעור היהודים בעלי עיטורי גבורה היה גבוה פי עשרה נמנו עם מ 150

 ביחס לשיעור היהודים במדינה כולה.
מבין אלה ששרדו את המלחמה חלקם המשיכו בפעילות הנהגה ומלאו תפקידים חשובים 

 בממשלות ובפרלמנטים של מדינות יוגוסלביה.
מרביתם נפלו בקרבות וחלקם נתפסו על ידי הגרמנים או יהודים נפלו בשורות הפרטיזנים.  1,318

 בני בריתם והוצאו להורג.
על אחת מהן כותב הסופר היהודי יוגוסלבי הינקו גוטליב.  בספרו 'קדיש ביער' מתאר קבוצת של 

 עשרים ושנים פרטיזנים המביאה לקבורה ביער את ז'נקה, לוחמת יהודייה שנפלה בקרב.
ה את הגולל", אמר המפקד, "הערימו עליו אבנים כדי שימצאו אותו אם "חפרו לה קבר וסתמו עלי

 יחפשו אחריה".
 דראגו, אחד הלוחמים שעמד ליד טושו אמר :"בכל זאת היינו צריכים לומר קדיש".

 "מה צריך לומר?" שאל המפקד. עשרים ושנים פרטיזנים ניצבו דוממים מסביב לקבר.
 ."תפילת האשכבה היהודית", הסביר דראגו
 "מדוע תפילה יהודית?" השתומם המפקד.

 "כי היא הייתה יהודייה, יש כאן עוד כמה יהודים".
 "עוד יהודים? מי כאן יהודי?"

 "אני!, ואני! ואני!" ענו שלושה
 "ובכן אמרו תפילה כרצונכם", אמר המפקד עדין תמוה.

 "התדע לומר קדיש?" שאל טושו את דראגו. "אפשר כך? רק שלושה?"
 ודים פרטיזנים בלב ליקה החליטו לומר קדיש על קבר חברתם.שלושה יה

דראגו פתח :" יתגדל ויתקדש שמיה רבה..." ונעצר פתאום. מצחו נחרש קמטים עמוקים 
מהתאמצות, מבטו תעה סביב על פני חבריו. אלף פעמים בחייו אמר קדיש בעל פה ובשטף, בלי 

וחזר ושינן אותן, ועכשיו לא ידע ולא זכר, לחשוב ובלי להתבלבל. ידע את המילים מימי נעוריו 
 הקצב והלחן לא משו מאזניו, אבל המילים נעלמו ואינן.

מכיוון שלא ידע להמשיך נעץ מבטו בקבר, הרכין ראשו ואמר : "כשתתייצבי לפניו ז'אנקה, לפני 
אפילו שופט עולם, הגידי לו שיביט מה עשו לך, מה עשו לכולנו, יביט ויראה שלא נותרנו לפליטה 

 כדי אמירת קדיש אחריך.  אמן".
 "אמן", חזרו ודובבו אחריו עשרים ושנים פרטיזנים.

 

 

 

 



 

 

 גיל ומושר 

 סיפורה של זלטה ומושר
 

 שמי גיל, אני בנם של זלטה וזלטקו ומושר
 נמצאת כאן אתנו. 98אבי נפטר לפני כשלוש שנים ואמי זלטה אשר תחגוג בעוד כחודשיים 

אימי, סיפור שלעניות דעתי הינו סיפור של דור שלם, סיפור אשר ברצוני לספר את סיפורה של 
 מעטים עדיין חיים ויכולים לספר כמוה בדעה צלולה את אשר אירע במלחמה ההיא, ולאחריה.

דור אשר לא ראה עצמו ולא רואה עצמו גיבור גם היום, דור אשר על גבו ובידיו נוצרה וגדלה 
צה דבר, אלה שילדיו יהיו אנשים רגילים ונטולי המדינה הזאת, דור שלא ביקש דבר ולא ר

תסביכים,  לכן מיעט לספר ומיעט לדבר על מה שהיה. אך אם לא נספר, עוד מעט לא יהיה מי 
 שיספר.

כן, על אף שאינם מודעים לכך הם גיבורים, אנשים שנרדפו במשך שנות מלחמת העולם השנייה 
פוך לאנשים מועילים ובנו לנו את המדינה שרדו בדרכים שונות ומשונות, והצליחו לחזור לה

 הזאת.
אנשים שמעולם לא קיבלו קרדיט על מעשיהם בחשבם שהינו נטול זוהר ולא הבינו שהישרדותם 

 היא  היא  הגבורה.
של המאה  20אימי זלטה לבית רוט נולדה בזגרב, הייתה הבת הצעירה למשפחה בורגנית, בשנות ה

צים, וסבתי שהייתה בתו של הרב העיר המבורג דוד הקודמת, סבי איגנייץ היה סוחר בע
ליימדורפר נישאה לו ויחד עברו להתגורר בזגרב, סבי נפטר בגיל צעיר ואמי וששת אחיה גדלו 
בעיר. אמה הייתה חברה ופעילה מאוד בתנועת השומר הצעיר, וכיוונה את כל חייה לקראת 

צה, והיו בקיבוצים של השומר הצעיר, העלייה לארץ ישראל, מחזור לפניה עוד הספיקו לעלות אר
בעיקר זכורים לי חברים בקיבוץ גת, כידוע יוגוסלביה הפכה למדינת חסות של גרמניה ולכן מי 
שרדף את היהודים היו בעיקר האזרחים האחרים השכנים וכמו שאבי אמר ״עד אמצע שנת 

היינו לפני כן בשר ארבעים ושתיים לא ראיתי כמעט גרמנים, את כל העבודה עשו האוסטשים ש
מבשרם. היהודים הפכו נרדפים וניצודים, ואימי הבינה שאם יישארו בזגרב גורלם נחרץ, הייתה 
שמועה שעדיף להגיע לאיטליה שם היחס ליהודים אינו נוראי כמו במשטר האוסטשים, ברצוני 

על ידי  להדגיש על רקע מה שקורה עם החוק הפולני, שכאן אין ספק, ההשמדה בפועל נעשתה גם
 קרואטים, ללא כל ספק.

נשמעו דפיקות משטרה בדלת, אימי וסבתי בטי ברחו מהחלון, הסתתרו מספר ימים  1942ובאביב  
בזגרב, ויצאו בדרך לא דרך לכיוון איסטריה שהייתה בשליטת האיטלקים, בשלב מסוים עלו על 

אשר עברו מקרון לקרון לבדיקת מסמכים, סבתי שנבהלה  הרכבת בה נמלטו, שוטרים אוסטשים
סגרה עצמה בשירותים, אימי ידעה שאם יגיעו אליה יעצרו אותה מיד, כשהגיעו לקרון שלהן, 

 הרכבת הגיעה לגבול, האוסטשים ירדו, ועלו נציגי הצבא האיטלקי, וכך ניצלו חייהן.
מקומי, אימי עזרה בדייג, הייתה עומדת  הם הגיעו לכפר דייגים באזור דלמציה, שם גרו אצל דייג

על מגדל הצופה למפרץ, וכשהייתה מזהה להקות דגים סימנה לדייגים אשר היו פורסים את 
רשתות הדייג. לאחר זמן מה, בלחץ האוסטשים והגרמנים, אספו האיטלקים את כל היהודים 

ם לכל דירה יהודית , הגיעו האיטלקי1942בנובמבר  1-שהגיעו לאזור דלמציה. אמא מספרת: ב
והודיעו שבבוקר לוקחים אותנו במשאיות למחנה. הייתה בהלה גדולה, וכולם היו בטוחים 
שאנחנו הולכים ליאסנובאץ' או לאושוויץ. הם רצו שנהיה שקטים ואמרו לנו שזה לא נכון, 

 שאנחנו הולכים למחנה איטלקי דבר שהתברר כנכון.
אמנם לא היה מחנה השמדה, אך לא היה מזון, סגרו אותם במחנה בקרל'יביצה, המחנה  

והתנאים היו קשים מאוד, במחנה התארגנו הצעירים כמו אמה ויצרו שם חיי קהילה, אימי 
שנים עד למותו. אימי אבי ועוד צעירים,  72הכירה בקרליביצה את אבי זלטקו, ומאז חיו יחדיו 

המזון והבגדים נשלחו מהקהילות  אספו את הילדים, הדריכו אותם, וארגנו את חיי המחנה. מעט
העבירו את המחנה  1942היהודיות שעוד היו פעילות, ועם הזמן הגיע פחות ופחות, ביוני או יולי 

(. את כל מחנה קרל'יביצה, ויחד אתו את כל המחנות שהיו בחלק הדרומי RABלאי ראב )
 שבשליטה איטלקית.

צריף. והצריפים היו מזוהמים בפשפשים  שמונה אנשים בכל-בראב גרו בצריפים קטנים של שבעה
האיטלקים נסוגו והפרטיזנים לקחו את  1943ובמחלות. כך שרדו עד לנפילת איטליה בספטמבר 

 השלטון במחנה.



 

 

אמא מספרת: במחנה הסלובני הייתה התארגנות קומוניסטית פרטיזנית עם יחידות והכל. גם 
פן, הסלובנים הקימו תכף יחידות צבאיות אצלנו היו יחידות, אם כי קצת יותר קטנות  בכל או

ששמרו על המקום. בינתיים מההרים הגיעו פרטיזנים דרך הים לאי, וכל האי הפך להיות כאילו 
החלק המשוחרר של יוגוסלביה. מהר מאוד היה ברור שהגרמנים נכנסים לאותם האזורים 

החלק הזה המשוחרר, ומחליפים את האיטלקים. ושלכוחות הפרטיזנים אין יכולת להחזיק את 
 אלא צריך לעזוב את ראב ואת כל האזור ולעלות להרים.

ואז התארגנה הבריגדה, הייתה בריגדה סלובנית ובריגדה יהודית. מאחר שלסלובנים לא היה 
פרסונל רפואי, הם לקחו בנות מהמחנה שלנו שהלכו עם הסלובנים לסלובניה כחובשות ומורות. 

ונכנסנו לאזור  VELEBIT-ברנו בסירות לסיין, ומשם עלינו ברגל לאנחנו עזבנו את משפחותינו, ע

(. האנשים המבוגרים, וחלק מהמשפחות וגם הרבה צעירים נשארו BANIJAפנימי לבאניה )
  בראב. אבל לנו היה ברור שצריך לברוח.

היו יהודים שחזרו לצריקבניצה ולכל המקומות שלקחו אותנו משם לפני המחנה, וחשבו ששם 
להסתתר. כמובן, הגרמנים הגיעו, אספו את כולם, ואלה שלא ברחו, או לא יכלו לברוח או אפשר 

 לא רצו לברוח, כולם נשלחו לאושוויץ ומתו. אנחנו הלכנו לפרטיזנים.
  זו לא הייתה בריחה, זו הייתה הליכה מאורגנת אל השטח שהיה באותו זמן משוחרר.

אלף וחמש מאות מטרים מעל הים, וירדנו בצד  בסירות עברנו מראב לסיין, ומשם עלינו ברגל
השני, בחלק הנידח של קרואטיה. התחלנו ללכת  כבריגדה יהודית, אך לאחר זמן נשלח כל אחד 

 ליחידה אחרת. 
 היו שם קרבות איומים. אנחנו הלכנו לאי ליקה, המשכנו לכיוון קרלובאץ', ואז לקורדו ובאניה.

ם. הם לא נשלטו על ידי הקרואטים, היו רובם פרטיזנים. האוכלוסייה הייתה בחלקה הגדול סרבי
תחת שלטון פרטיזני, מלבד בתקופות שהיו אופנסיבות  1942האזור היה פחות או יותר משנת 

גרמניות. מידי פעם הגרמנים והקרואטים עשו איזו התקפה כללית כדי לנסות לחסל את 
סוגים. לאחר זמן מה הגרמנים עזבו הפרטיזנים. היו נכנסים עם צבא גדול, הפרטיזנים היו נ

 והפרטיזנים היו חוזרים.
וכך החלו חיינו כפרטיזנים, זלטקו הלך ליחידה לוחמת אשר הייתה כל לילה פושטת על יחידות 
גרמניות, אבל לאחר זמן הוא נחלש מאוד כי היה רזה מאוד עוד מהמחנה, ועבר לתפקיד עורפי, 

י את הילדים והייתי מורה לילדים ממספר כפרים, שם ארגנת BESHCINESSאני נשלחתי לכפר 
הייתי שם לבדי לא הכרתי אף אדם אחר, אך זה היה תפקידי וכך נהגתי, לא ידעתי כלל מה קורה 

 עם האחרים.
לאחר מספר חדשים, זלטקו הגיע גם, הוא הוצב באזור שלי. במשך הזמן הוציאו הכפריים את 

. אז העבירו אותי לתפקיד חדש, הייתי יוצאת כל יום ילדיהם שיסייעו במשקים, ובית הספר נסגר
קמ׳ שם הייתי מארגנת את הכפריים שיכינו אוכל יבש  40ואפילו  30, 20לכפר אחר, במרחקים של 

כגון פירות מיובשים וכד׳ לטובת בתי החולים הפרטיזניים באזור, ולאחר זמן מה היו מגיעים 
האמין כי הייתי הולכת לגמרי לבדי ימים ולילות פרטיזנים ואוספים את האוכל, קשה לי היום ל

בכפרים זרים, ולפעמים לא ידידותיים, ללא כל פחד, וכל זאת בתקופה שהפחד הקיומי היומיומי 
 בעיקר ליהודים היה כל כך  מוחשי, וחיי אדם היו שווים כקליפת השום.

באנטישמיות, והוא באותו זמן זלטקו התלונן במפקדת הפרטיזנים כי האחראית עלינו מתנהגת 
 לא ציפה שיקרה דבר כזה בפרטיזנים, 

אבא סיפר: הביאו אותי לפני בית הדין הפרטיזני, וכמובן אותם אנשים שהתלוננתי נגדם ישבו 
בבית הדין. קיבלתי ארבעה חודשים עבודות פרך, בגלל שהעלבתי את השלטון הפרטיזני ואמרתי 

 שהם אנטישמים, ואנטישמיות שווה פשיזם.
נשלח למחנה עבודת פרך, כריתת עצים והפיכתם לפחם, עם בוגדים פושעים  וכמובן  אבא

שעות  12אוסטשים, הוא שהה שם כחודשיים, אימא הייתה באה לבקרו כל שבוע, הלכה בשלג 
 לכל כיוון.

קילו והיה חולה,  35 -אמא מספרת: ראיתי שהוא נחלש והולך, כל שבוע יותר ויותר, הוא שקל כ 
אם לא אצליח להוציאו, לא ישרוד עוד חודשיים בתנאים הללו, פניתי לדוקטור יונגרט, הבנתי כי 

שהכרתי מזגרב, ושכנעתי אותו שייתן לזלטקו אישור שהוא חולה בשחפת, לאחר לחץ רב הוא 
 הסכים, וכך הוא שוחרר, במצב גופני מאוד ירוד.

 ה את חייו.שעות לכפר וכך הציל 12אמא סחבה את אבא על גבה בשלג יותר מ 



 

 

בשלב הזה הפרטיזנים העבירו את אמא ואבא לגלינה, עיירה אוסטשית אשר נכבשה באותו זמן על 
 ידי הפרטיזנים.

אבא היה אחראי על מפעל לייצור לבנים בו עבדו שבויים איטלקיים, המקום היה חשוב במיוחד 
הביאה לתמיכה של  לפרטיזנים משתי סיבות, אספקת לבנים לכפרים, שהופצצו על ידי הגרמנים,

 המקומיים בפרטיזנים, וכן הגנרטור של כל האזור היה ממקומם במפעל.
אימא מספרת: בכל תקיפה של הגרמנים את הכפר הינו עוזבים את גלינה אחרונים, כשכבר נפלו 
פגזים בין הבתים, זלטקו היה מוריד את רצועת הגנרטור, יוצא עם העגלה אלינו, כשכבר אין איש 

 חרונים היינו עוזבים, כשהגרמנים כבר בפאתי העיירה.בעיירה וא
צריך להבין שהייתה דלות נוראית, הכסף שהיה, כבר אזל, האוכל הלך והתמעט, הבגדים היו 
בלויים, תפרנו בגדים ממצנחים ישנים, הייתה אימרה בפרטיזנים, אם אתה צריך נעליים, תהרוג 

 את הגרמני שלך ויהיו לך נעליים.
נו בחדר אחד כולם, כל המשפחה, כולנו ביחד, בלי מיטות כמעט ללא מזון ואמצעי אבא סיפר: גר

חימום. אני זוכר רק שיום אחד הייתה הפצצה על גלינה על ידי מטוסים קרואטים. אנחנו שכבנו  
בתוך בית החרושת, לימדו אותנו שמה שחשוב הוא לא לזוז, שלא יראו אותנו. אלה היו מטוסים 

פצצות אלא גם ירו ממקלעים. אני זוכר ששכבנו במקום מעט מוסתר, אני אשר לא רק הטילו 
שכבתי באמצע, ועל ידי היו איטלקים משני צידי, שמתי את ידיי מעל כולם, וכל הזמן אמרתי 

 להם: לא לברוח! לא לברוח! וכך נשארנו בחיים. היו נזקים נוראיים ונהרגו אנשים רבים.
היו גם ההפצצות ההמוניות על גרמניה,  1944ף אמא מספרת: באותה תקופה לקראת סו

והמטוסים האמריקאים באיטליה היו טסים מעלינו וזה היה מראה פנטסטי. כל הרקיע היה 
מטוס על יד מטוס, שהיו בכיוון גרמניה, פולין, הונגריה. זה היה בעיקר בלילה. ביום עוד היו 

 סוף סוף החלה תקווה. מטוסים של הגרמנים ושל הקרואטים. וכך על אף המצב הקשה
על יד גלינה הוקם שדה תעופה. שם הייתה משלחת אנגלית. אחר כך התברר שהיו שם גם שליחים 
מארץ ישראל. האנגלים היו מצניחים  אספקה, בעיקר תחמושת אבל גם ציוד אחר. אחר כך 

דרך  הכשירו שדה תעופה, והיו נוחתים שם מטוסי דקוטה. הקהילות היהודיות מאמריקה ארגנו
הצבא האמריקאי שישלחו לנו מצרכים. יש לי עוד תעודה שקיבלתי שני מעילים צבאיים, ושני 

 זוגות מכנסיים, לא היו לנו אפילו תחתונים לגופינו.
השלטונות אסרו איסור מוחלט לקשור איזה שהוא קשר עם האנגלים. מי שהיה לו קשר עם 

 מתו בגלל זה שהיה להם קשר עם האנגלים. האנגלים היה בוגד והוצא מיד להורג. יהודים רבים
 אנחנו ידענו, בלילה ראינו אותם, יורדים ועולים למטוסים. אבל התרחקנו מהם ככל הניתן.

ושחרר את סרביה. ולאט לאט הצבא  1944בינתיים שוחררה בלגראד. הצבא האדום הגיע בסוף 
ים ונרצחים. בסופו של דבר התקדם. אבל זה לקח הרבה זמן והיו עוד הרבה קרבות והמוני הרוג

היחידות האלה הגיעו לגלינה, ואז ראינו פעם ראשונה צבא פרטיזני בהמונים, דיביזיות של אלפים 
שהלכו. והגרמנים ברחו, וזה היה כבר עניין של ימים מתי זה ייגמר. המלחמה בעצם נגמרה, אצלנו 

יפול בידיים של הפרטיזנים זה לקח עוד זמן, אחרי שהגרמנים נכנעו, כי הגרמנים ניסו לא ל
 והרוסים, אלא בידי האנגלים, כיון שהפרטיזנים נוקמים, ואכן נקמנו....

 נגמרה המלחמה, אמא ואבא רוצים לחזור לחיים.
אבא סיפר: בכל מיני דרכים הגעתי לזאגרב לבניין הקהילה. ומשם לאוסייק. ניסיתי ללכת לראות 

היה דוד שלי, ולדו גרינבאום, וכן סבתא שלי. אבל מהמשפחה שלי  מה קורה שם, באוסייק
הקרובה אף אחד לא חזר. מהבית אף אחד לא חזר, שנים מאוחר יותר גיליתי שהם כולם נרצחו 

 באושוויץ.
אני חייב לומר שמעולם לא חזרתי לבית ממנו ברחתי. הייתי באוסייק פעמים רבות, במספר 

 חזרתי אף פעם. לא יכולתי.הזדמנויות, אבל לבית הזה לא 
במשפחתה הקרובה של אמי אחותה האהובה מירה, נרצחה , אחותה הגדולה איזבלה, אשר 
חייתה בהונגריה, נשלחה לדכאו, ושרדה את צעדת המוות, יתר האחים שרדו, בדרכים שונות, כל 

 אחד מהם הינו סיפור בפני עצמו.
כביכול, כשווים בין שווים. אם כי לא היו  בזאגרב אחרי המלחמה החלו לארגן מחדש את החיים,

פשיסטי. היה לו חשד כלפי היהודים שהם בורגנים -כל כך רצויים. היה השלטון קומוניסטי אנטי
ולא כל כך נאמנים לשלטון. בדירה גדולה שהבעלים ברחו, קיבלו שני חדרים, אבא, אמא וסבתא 

 את יוגוסלביה לארץ. בטי. חיו שלוש משפחות באותה דירה. וכך חיו עד שעזבו
אמא מתחילה לעבוד במשתלת ינקומיר שהייתה לפני המלחמה בבעלות יהודית, הוחרמה לבעלות  

אוסטאשית, השלטון החדש לקח את המשתלה בחזרה, ואמא שמשה שם כמנהלת מטעם השלטון. 



 

 

ד אחר כך ניתנה לה אפשרות לקנות את המשתלה שהייתה הגדולה מסוגה בזגרב, וכך התפרנסו ע
1948. 

אבא החל את לימודי הרפואה, ועזר במשתלה, הייתה פרנסה לא רעה, אבל הרגיש לא טוב, 
הרגישו שזה כבר לא מקומם, שהאנשים שסביבם, העם הזה לא רוצה בהם, אמא שהייתה ציונית 

 עוד מנערותה, ואבא שאמר ״היטלר לימד אותי שיש רק מקום אחד ליהודים וזאת ארץ ישראל״
לישראל על  1948וכך כששמעו על הקמת מדינת ישראל, הגיעו עם עוד חברים רבים בדצמבר 

האניה רדניק, מנמל חיפה נשלחו למחנה עתלית שהזכיר לניצולים הללו את המחנות שם, אבל הם 
לא התלוננו, עבדו כשוליות בחקלאות, קיבלו יחס משפיל מהאוכלוסייה הוותיקה, אך הרגישו 

דונם ואבא למד  20 -ימו את מושב קדרון, אמא הייתה מעבדת משק של כ שכאן מקומם, הק
רפואה בירושלים, הייתה תקופה קשה אבל גם הייתה מטרה לנגד עיניהם, בנית מדינה, בנית 

 משפחה, רגילה נורמלית, וכמו דור שלם, עשו המון, אבל לא חשבו שהם גיבורים.
בא רופא, קצין בצה״ל השתתף בכל המלחמות, וכך היה, בשעות היום היו ישראלים לכל דבר, א

 אמא מנהלת משק בית ומגדלת שני ילדים במרץ וחריצות כמו כל דבר שהיא עושה עד היום. 
אך בערב, בבית הורי שלי ושל אחותי רונית, כשעברת את סף הדלת, כאילו עברת עולם ונכנסת 

 ליוגוסלביה, הריחות האוכל השפה, המוזיקה, החברים.
גאים במדינתם ישראל, אך בסתר מתגעגעים למשהו שכבר זמן רב אינו קיים אלה אוהבים ו
 בדמיונם.
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 סמי קופלמן ואשתו חוה

 אלכס זליקוביץ'

 הדוד סמי
 

. בעת (Derventa)במשפחת אמי היו עשרה אחים ואחיות. הם התגוררו בעיירה בשם דרונטה 
 סבא שלי, הדוד סמי והדודה בטי.  -כשהם במאסר  - המלחמה נותרו בדרונטה

. (Rab)אנחנו, שתי דודותי, בת דודתי, אמי ואני היינו במחנה הריכוז האיטלקי באי ראב 
בספטמבר לאחר כניעת איטליה לבעלות הברית עזבו האיטלקים את האי ואנחנו יצאנו מהמחנה 

 בדרך אל הפרטיזנים, ליעד בלתי ידוע.

(, אזורים Baniaובניה ) (Kordun(, ובהמשך, דרך קורדון )  Likaר ליקה )צעדנו דרך  אזו
מוכי עוני. בעת שעברנו דרך הכפרים ראינו בתים הרוסים ושרופים ומה שנותר לפלטה 

 בורות ההריגה.  -היא ארובה שנשארה לעמוד על תילה. גורל התושבים היה ידוע וברור 
רך כל הדרך, אך היו גם סיפורים מעודדים. היו לנו אירועים והפתעות לא נעימות לאו

  . השמועה אמרה(Jasenovac)למשל, הסיפור על חשמלאי שהצליח להימלט מיאסנובץ 
 שהוא מבוסניה. ומשמועה נוספת שמענו שהוא מדרונטה. 

הסיפורים תכפו, ועל פי כל הרמזים היה ברור 
שמדובר בדוד שלי סמי. מאד רצינו לפגוש 

רור כיצד והיכן נוכל לפגוש אותו, אך לא היה ב
אותו. בשלב מסוים הוברר לנו שפנינו לפאפוק 

(Papuk) לא ידענו היכן זה בדיוק, אבל נאמר .
 לנו שדוד סמי נמצא באותו אזור.
זה הר גדול  מאוחר יותר התברר שפאפוק

ומיוער בצפיפות, שהפרטיזנים מצאו בו מסתור 
מפני כוחות האויב. ההר והכפרים שבשוליו, 

 כונו בשם נפת פאפוק, כשם ההר המיוער.
המשכנו במסע, שהתנהל כעת באזור הררי. הוא הפך תלול יותר ויותר. השטח היה רצוף 

מהיר. חוץ מרעש עמום של  במכשולים ועליות. על מנת לא להתגלות צעדנו בלילות ובקצב
צעדים, נשמעו נשימות כבדות של אלה שהלכו לא הרחק ממני. כילד, הלכתי יחסית ללא 
מאמץ מיוחד. אמי ודודותי סבלו מאד במהלך הליכה זו. בהפסקות, שאלו האנשים את 
מורה הדרך כמה עוד עליות לפנינו, והוא השיב בכובד ראש: "לפנינו עוד עלייה אחת 

 לעולם זה לא ישר".כך, -ואחר
השטח בו צעדנו לא רק שהיה הררי ומיוער, הוא התאפיין בשבילים צרים תלולים 
ומפותלים, שבילים אלה זכו לכינוי "שביל עיזים", ואנחנו נאלצנו לצעוד בשבילים אלה 
  בתוך היער ובחשכה. מאידך, היער העניק לנו תחושת ביטחון. היה ידוע שהאוסטאשה

 והגרמנים לא ששים להיכנס ליער.
הבנו שאנו קרבים לסוף המסע. ערב אחד הגענו לבקעה. מסביב הרים מכוסי יער. בצידה 
האחד נחל זורם, ובצידה השני מספר מבנים עשויים עץ, ולאחריהם מסילת ברזל צרה 

 ועליה קרון משא סגור. בקרון זה הלינו אותנו.

, (Cikočka Rijeka)קרא ציקוצ'קה רייקה בבוקר הצלחנו לראות יותר. המקום נ
הנהר של ציקה. המסילה עליה היה מוצב הקרון, כונתה גוטמנובה פרוגה  -שמשמעו 

(Gutmanova Pruga) קיבל  -המסילה של גוטמן. אותו גוטמן, יהודי כמובן -, היינו
הוא הקים את המסילה לצורך הובלת העצים. המסילה  זיכיון לכריתת עצים ביערות.

, מקום דומה לזה, בו נמצאנו. באותה (Zvečevo)גיעה בקצה השני למקום בשם זבצ'בו ה
עת המסילה לא הייתה בשימוש, אך מאוחר יותר הופעלה בידי הפרטיזנים. כאן, 

 בציקוצ'קה רייקה, שמענו שהדוד סמי נמצא בסביבה, והוא יודע שהגענו.
זמן רב עד שהשמש עולה מעל  באזורי ההרים המיוערים השחר הוא מיוחד במינו. עובר

הגבעות וההרים ואחר כך מעל לצמרות העצים. אותו הבוקר היה צבוע בצבע אפור 
כחלחל. היו גם ערפילים שהוסיפו למראה המיוחד של הבוקר. הסתיו היה בעצומו והיה 

 כבר די קר, במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות.



 

 

קרבה לקרון שלנו דמות לא ברורה. והנה בשעה זו, מבעד לערפילי הבוקר הכחלחלים, הת
וככל שהדמות התקרבה וראיתיה יותר בבירור, זיהיתי את הדוד סמי. הוא נראה רזה 

 לבוש מדי טייס.מכפי שזכרתי אותו מדרונטה, והיה 
לא היה גבול לשמחתנו. הפגישה הייתה מרגשת. ידענו מהיכן הוא יצא. הגיעו אלינו 

 ובץ.ידיעות ותיאורים על מה שקרה ביאסנ
לשאלתי מהיכן מדי הטייס הוא סיפר, שמטוס קרואטי הופל, טייסו צנח והפרטיזנים 

 הפשיטו אותו ומסרו לדוד סמי את מדיו. זה היה מעשה מקובל בעת ההיא. 
הוא סיפר לנו מה עבר עליו ועל בני המשפחה. סבא נפטר לידו ממחלה שפקדה אותו שם. 

 שנאסרה יחד אתו והופרדה ממנו. לימיםעל דודה בטי הוא לא ידע דבר, מעבר לכך 
 נמסרה לנו עדות שהיא נספתה באושויץ.

על הבריחה שלו סיפר כי האוסטאשה ששמרו במחנה ההשמדה יאסנובץ ידעו שהוא 
חשמלאי. הם רצו לשפר את התאורה של המחנה, ולצורך כך נזקקו לעמודי חשמל. מאחר 

מודי חשמל מהעצים שבקצה היער. ובסביבה היו יערות, הם החליטו כי ניתן לעשות ע
 ושלחו אותו יחד עם עוד מספר אסירים לכרות עצים מתאימים. 

שהיה מופקד על היער שאת עציו  -עבודה זו נמשכה מספר ימים. באחד הימים ניגש יערן 
ושאל את האסירים אם יהיו מעוניינים לברוח. האסירים, שחששו שזאת מלכודת,  -כרתו 

ך לבסוף השתכנעו והשיבו בחיוב. התברר שהיערן היה בקשר עם סירבו מספר פעמים, א
הפרטיזנים. למחרת היום טמנו הפרטיזנים מארב לאוסטאשה ופתחו עליהם באש. 
השומרים האוסטאשים נשכבו, והאסירים ניצלו זאת ורצו אל מעבה היער. האוסטאשה 

היה מסוגל  בינתיים התעשתו והשיבו אש. אחד האסירים נפצע. עקב הפציעה הוא לא
ללכת בכוחות עצמו. דוד סמי סחב את הפצוע כברת דרך ארוכה על הגב. יותר מאוחר 
סופר, שאותו פצוע, לאחר שהחלים, השתתף בפעולה נגד האוסטאשה. בפעולה נשבה אחד 
מהם, והפצוע הוריד את האוסטאשה על ארבע ורכב עליו מפרברי העיר, שם הייתה 

 יתה נקמתו. הוא ננזף מאוחר יותר על מעשהו זה.הפעולה, עד לעומק היער. זו הי
בפגישה, סיפר דודי סמי שהוא פגש צנחנים בריטים והתחושה שלי פלוס המידע שהצטבר 

 במשך השנים על גורלם, היא שאלה היו הצנחנים הישראלים.
נפרדנו מדודי בדמעות כי לאחר שמצא אותנו, הוא היה צריך לחזור לתפקידו. ומאז לא 

 התראינו. 
התרחשו עוד קרבות רבים וקשים. הגרמנים ערכו שתי אופנסיבות,  עד תום המלחמה 

 ופשיטה מוצנחת על מטהו של טיטו. 
בתום הקרבות ציפינו לדוד סמי שיופיע, אך הוא לא הגיע. במקומו הגיעתנו הידיעה 

 , ממש על סף סיום(Pleternica), בפלטרניצה 1945במרץ  15-שהוא נפל בקרב ב
היום, אפילו יותר מהידיעה על מות אבי. העצב אחריו  המלחמה. נפילתו מצערת אותי עד

מהול בתסכול נורא, אדם שיצא מהתופת ושרד, ועל סף סיומה של המלחמה נהרג. נחמה 
 פורתא, היא  הידיעה, שנפל  בקרב עם רובה ביד במסע הנקמה.

 
 
 

 נפלדאורנה הייד
 ( ומשפחתה במלחמת העולם השנייה בנעוריה פירחה פינטו )פלורה קלדרוןאימי 

 
לפני פרוץ מלחמת העולם  , סרביה,בקרושובץורה וד"ר יעקב  קלדרון וילדיהם פלורה ובטו גרו 

כשפלשו הגרמנים לסרביה, מיכוון שהיה  .יעקב עבד כרופא וטרינר בכל כפרי הסביבה השנייה.
כשאלו לא ידעו  להתגורר בביתם  לווהעוזר שגרמני לתת לקצין  הם נאלצובית גדול, למשפחה 

בהם נכתב מצאה עיתונים בגרמנית  הגרמנים ורה שניקתה וסידרה את חדרישהמשפחה יהודית. 
 והצליחעזבה המשפחה לבלגרד שם , 1941באוגוסט על המלחמה והבינה שהמשפחה בסכנה. 

תחת הכיבוש  היתהשלמוסטר,  ומשם ברכבת  הרכבת לסרייבוולעלות על  מזויפיםלהשיג נירות 
  .האיטלקי

ולאחר זמן מה, בסיוע  בה גרו כמה חודשים בזהות בדויהלדוברובניק  נסעה המשפחה מוסטר מ
 האחים של יעקב שכבר היו בספליט המשפחה הגיעה לספליט כפליטים תחת כיבוש איטלקי.



 

 

 המחוואר לוולה לוקשל ורה קלדרון אישור נסיעה 

 הם היו חופשיים אבל לא היה למשפחה כסף. היו להם מעטבספליט המשפחה גרה בחדר קטן, 
 מהנזירות במנזר. ואוכל שהיה דייסת תירס דלוחה, הם קיבלוישנו על מזרוני קש, בגדים, 

, האיטלקים נסוגו והיו שמועות שהגרמנים ואוסטשים יגיעו במקומם. 1943בסוף אוגוסט 
המשפחה החליטה לברוח בדרך הים לאיים בים האדריאטי שהיו תחת הכיבוש האיטלקי וביום 

הנמל הופצץ ע"י כדי לעלות על המעבורת, עם מעט הציוד שהיה להם ספליט, שהגיעו לנמל 
מטוסים גרמנים, הם השאירו את המזוודות על הרציף וברחו להסתתר. בתום ההפצצה כשחזרו 

לאחר ההפצצה נפוצה  .והם נשארו רק עם הבגדים שעל גופם ונגנב המזוודותלרציף גילו כי 

להצטרף ( וDobrovac)כולים לברוח לדוברובה השמועה בספליט שיהודים ומתנגדי השלטון י
לפרטיזנים. כל מי שרצה להצטרף לפרטיזנים, כולל משפחת קלדרון, צוייד בכלי נשק שהיה עליו 

 לקחת  ולתת לפרטיזנים, את התיק של ורה מלאו ברימונים.
ים. התאספו הרבה מאד אנשים, צעירים ומבוגרים והפרטיזנים הגיעו והובילו אותם ברגל אל ההר

הם הלכו יום ולילה במשך כמה ימים, לא היה אוכל, הם היו מלוכלכים, היה קר והנעלים התבלו. 
שהיה רופא וטרינר נלקח לטפל הפרידו בין הגברים לנשים, יעקב כשהגיעו לדוברובה שבהרים, 

 הפרטיזנים וורה והילדים הצטרפו לנשים. של  בסוסים
במיטבח תמורת לשם וביקשה לעזור ברובה, פנתה בדוורה שמעה שיש לפרטיזנים בית חולים 

פרטיזניות קרואטיות ורה בבית החולים,  יום אחד שמעהאולם, ילדים. מגורים ואוכל לה ול
 1943אוקטובר כך בשאין המקום מתאים עבורם ועליהם לברוח.  והבינה שדיברו נגד היהודים 

כדי שלא יתפסו ע"י  ותלילהמשפחה ברחה לאיזור החוף בליווי איש כפרי שהוביל אותם ב
 להם לאכול ות בכפרים שנתנושל משפח ותהסתתרו ברפת , בדרך הם קרמאד האוסטשים, היה 

 עד שהגיעו חזרה לספליט,
לפי המסמכים שבידי פלורה, כשהגיעה 
המשפחה לספליט הם נסעו במעבורת 
לאי חוואר. מהאי חוואר לאי וולה 
לוקה, מוולה לוקה לאי לסטובו. 

ההורים, ורה ויעקב ישנו בלסטובו 
בחדרים שניתנו לפלטים על החוף 
ופלורה ובטו הילדים, התארחו וישנו 

 אצל משפחה מקומית. 
 2שמגיעות  פליטיםנאמר ל יום אחד

ללסטובו.  אוניות של הצבא הבריטי
אחת הנשים בקבוצה  כשעגנו האוניות,

שידעה אנגלית פנתה למפקד האוניה 
וביקשה שיקח את הפליטים היהודים. 

בו היתה  לאי וייס בעקבותיהם אוניות גרמניותתחת הפגזה של הקצין הסכים והם שטו באוניה 
  מפקדה של פרטיזנים. הבריטים הביאו לפרטיזנים נשק והדריכו אותם להשתמש בו. 

דרום איטליה כבר היתה בידי הבריטים והאמריקאים, המשפחה עלתה על , ש1944בתחילת ינואר 
"טרבקולה" סירה שהעבירה ירקות והגיעו איתה לנמל ברינדיזי. הבריטים נתנו להם לאכול 

חדרים גדולים של  שבה שוכנו במחנה פליטים,  ,ולשתות ולמחרת העבירו אותם במשאיות לבארי
 האדום.בגדים מהצלב אוכל ום הצבא ריססו אותם בדי.די.טי ונתנו לה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיכל טולפן 
 מסלול המעבורת מספליט ללסטובו                   
 

מסלול ההליכה הרגלית מספליט    
 לדוברובץ

 



 

 

 פרטיזן -שנדור  מוספיה
 

( במרכז בוסניה, Žepčeבכפר ז'פצ'ה ) 1917-שנדור מוספיה נולד ב
משפחות  64ילדים. לפני המלחמה חיו בכפר  12למשפחת בורסקאים בת 

 יהודיות. 
גוייס שנדור יחד עם שאר הגברים לצבא יוגוסלביה. כשנכנע  1941-ב

הצבא היוגוסלבי לגרמנים, נשבה גם שנדור. הוא נשלח לעבודה ובהמשך 
 1942לת שנת תחיברח לבוסניה ברכבת, שם נתפס על ידי האוסטשים. ב

. באביב (Gradiška) ואחר כך לגרדישקה (Jasenovac) גורש ליסנובץ
 הצליח לברוח ולהצטרף לפרטיזנים בבוסניה. 1943

 
 .1990נפטר בבלגרד ביולי שנדור יצא לגימלאות בדרגת רס"ן. 

 The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies.המאמר נלקח מתעוד של

  את עדותו של שנדור, שפורסמה בספר: באוניברסיטת יל גבו 1990 בשנת

 "Jevreji I Srbi u Jasenovcu" T-1306  (  מאת ישה אלמולי(Jaša Mlmuli      
-להלן מובא הפרק הפרטיזני מהעדות בתרגום חופשי. טניה בן חיים תרגמה לעברית ומיכל טולפן

 מוספיה ערכה.
 

 הבריחה להר קוזרה
 ...ברחנו שלושתנו מגרדישקה. כשיצאנו דרך גדר התיל קצת נחתכנו. הם הציעו שנלך לכיוון הר

קוזרה. שמענו ירי ורעש במחנה. ברחנו, רצנו, הגענו לבורות כלשהם, עברנו אותם והגענו להר 

 . (Kozara) קוזרה
 

 סטייניצהשוב קוייוורבס ו (Una) , אונה(Sava) נהרות סבההקוזרה הוא הר גדול, סביבו 

(Kostajnica)  . 
כשרואים אותו לא חושבים שאפשר לשרוד בתוכו. אבל עליו אף פעם לא הצליחו להשמיד לגמרי 

תושבי קוזרה היו בעד הפרטיזנים. אין בית בקוזרה שלא נשרף במהלך מ %99.9את הפרטיזנים. 
 המתקפות.

 
העצמאית קרואטיה. אמרנו כשהגענו להר קוזרה שאלנו למי האיזור הזה שייך. אמרו שלמדינה 

שברחנו מהמחנה, ולא ידענו מה לעשות. ילד אחד הציע לקחת אותנו. אחר כך הגיעה אישה עם 
 רובה ששלחה אותנו לויסקובו. 

בויסקובו מצאנו את הכומר מיסיינוביץ שברח מהמחנה לפנינו. ברגע שהוא ראה אותי ורץ 
בקשר שלהם, ששלושה אסירים ברחו לקראתנו, ידעתי שנגמרה הסכנה. כבר למחרת הודיעו 
 ושבעקבות אי הבנה נהרגו שישה אוסטשים ליד גדר התיל. 

 
התפצלנו: אני הלכתי לכוון  בעקבות הידיעה בקשר, התנהגו אלינו טוב מאוד במחנה. שלושתנו

אחד, שני לכיוון שני, שלישי לכיוון שלישי, כך נפרדנו. מפקד הפרטיזנים התעניין, ושאל איך 
בוש את יסנובץ. אפילו עשו תוכנית לתקוף את יסנובץ, אבל מישהו מממשל קרואטיה אפשר לכ

 קילקל את התוכנית.
 

הגעתי לחטיבת קוזרה החמישית. זאת הייתה החטיבה ההכי מפורסמת מהר קוזרה. אליה הגיעו 
רק גיבורים. הם לא הסכימו לקבל מי שלא היה אמיץ. פחדן בקוזרה לא יכל לשרוד. אותי שמו 

וליה שבמשך כמה ימים הותקפה ע"י קבוצות קטנות של צ'טניקים או אוסטשים. נלחמנו כל בח
טוראים ואז מינו אותי לרב טוראי. נלחמתי חזק -יום, היו הרוגים. בחוליה שלי נהרגו שני רבי

 וכולם היו בעדי.
בכנסייה לא עבר זמן רב, והאוסטשים הגיעו עם עוצבה יותר גדולה וטנקים. הם הגיעו לגרבבצה ו

נשים וילדים. כשהגענו למקום המראה היה מזויע ודם נשפך בכל פינה. הטנקים חזרו  120שחטו 



 

 

ארבעה בתים צדתי שנים עשר אוסטשים. -והאוסטשים נשארו לחפש שלל בבתים. בתוך שלושה
 מיד קשרתי אותם. 

יודע, נדמה לי  מה זה היה בשבילי אוסטשה אחרי כל מה שעברתי. ועוד בידיים שלי? לא אתה יודע
פראי, זועם, לא שפוי. הרגתי איך שאף אחד לא הרג, כי למדתי מהם. עשיתי בהם  ישאז נעשית

טבח. עשיתי הכול עם סכין ובצורה הזוועתית ביותר. אז שמעו על זה בחטיבה שלי, והמפקד 
 בפרטיזנים דן אותי למוות בירי.

  כיתת יורים. ולקחו אותי להוצאה להורג.אני הרגתי שנים עשר, אז שיהיה  קיבלתי עלי את הדין:
 

בדרך כשהובילו אותי כבול, פגש אותנו הקומיסר מירקו ורניץ' ושאל: "לאן אתם לוקחים את 
 השודד הזה?"

 צעקתי: "אל תגיד שאני שודד, או שאקפוץ עליך ככה כבול."
 "אז מי אתה?"

. הוא שיחרר אותי, נתן לי כן". "בוא נשב ונשוחח"-הם הסבירו לו. "אה, אתה האסיר הזה". "
 סיגריות, עישנו ודיברנו, והוא אמר לי:

"אני במקור מפריידור. האוסטשים הרגו את כל משפחתי. אתה לא יכול לשנוא אותם יותר ממה 
שאני שונא אותם. אבל אם אנחנו נעשה אותו דבר כמו שהם עושים, לא נהיה פרטיזנים, נהיה  

תבטיח לי שלא תהרוג שוב באותה צורה. תהרוג כחייל. "  צ'טניקים. שוחטים, נהיה אוסטשים,
 והתנשקנו.

 "אה, ולא תחזור לאותה יחידה. אתה עובר ליחידה אחרת, תהיה לוחם."
 מהר מאוד חזרתי.

, היינו צריכים להחליף את החטיבה השניה מקריינה הלאחר זמן מה התקדמנו לכיוון מרכז בוסני
מקוזרה היתה  לכבוש את פרניבור. החטיבה החמישיתושמה המון צ'טניקים. הפקודה הייתה 

חייבת לכבוש אותה ראשונה. בכניסה לפרניבור, בראש הגבעה הוצבו חמישה תותחים. הם ירו, 
ואי אפשר היה להתקרב. יורים, הורסים. אמרתי למפקד: תן לי הזדמנות, אני אנטרל אותם 

 בחושך.
 "אל תדבר שטויות, אתה לא יכול לחסל אותם."

 אומר: "רק תן לי הזדמנות כשיירד החושך." אני
לקחתי אתיי חוליה, הם ירו ללא הרף. זחלנו מתחת לתותחים. היו לנו מספיק רימוני יד, כך 
כשהגענו עד לתותחים האלה, זרקנו רימוני יד וירינו. כשנגעתי בתותחים נשרפה לי היד. שמה, 

רים ידיים, מתחנן בגרמנית שיש לו בביצורים מצאתי שלושה שבבים )גרמנים( מחובקים. אחד מ
חמישה ילדים. "שיהיו לך חמש מאות!". אף אחד לא יצא חי מהחפירה הזאת. ואז מינו אותי עוד 

 פעם לרב טוראי.
 

 קוטור פרניבור נעשתה הבירה שלנו, אבל הקרבות המשיכו. הייתה מתקפה, נסוגנו למעלה, ליד
ורוש. הגנו על בית חולים שדה. אני עם הגדוד שלי. הייתי במשמר קדמי. הגיעה אישה אחת על 

 סוס ואמרה: "הגרמנים מתכוננים, הקומנדו וחבורת צ'טניקים יתקפו אתכם."
 "הם יודעים איפה אנחנו?"

 "הם יודעים בדיוק איפה אתם."
בירי. ראיתי מפקד גרמני מסתתר  עברנו עם הגדוד כקילומטר וחצי קדימה וכשהם התקרבו פתחנו

מאחורי סלע. הסתתרתי גם אני. אם אני ארים ראש הוא יהרוג אותי. אם הוא ירים אני אהרוג 
אותו. מה אעשה? זרקתי אבן הצידה. הוא התחיל לירות. איך  שהוא התחיל לירות הוא חשף את 

מצאתי סיגריות. הדלקתי  עצמו ואני הרגתי אותו. הוא היה רב סרן. עשיתי עליו חיפוש, בכיסים
סיגריה, הורדתי לו את המגפיים, שהיו לי טובים, והמכנסיים גם היו טובים, את החולצה שהיתה 

 כולה מלאה בדם השארתי לו. 
 

איפה שאר החבר'ה שלי שירדו למטה. ופגשתי שני גרמנים. הם התחבקו  בדרך חזרה בדקתי
בל יריתי והרגתי את שניהם. הוא פצע אותי פה, וכשראו אותי אחד מהם ירה לכיוון שלי. נפלתי, א

 כדור יצא מכאן. הייתה פציעה רצינית. אבל אני רואה שאני חי. הגיעה אחות, חבשה לי את הפצע.
בפרניבור ובסביבתה נלחמנו עד שקיבלנו פקודה ללכת לכיוון סרביה. היינו צריכים לעבור בדיוק 

המסילה, גם את הכביש. ואני במרחק של  ליד הכפר שלי. גרמנים תפסו שם עמדות: גם את
 חמישה קילומטרים מהבית שלי. אותו לילה ניסינו לפרוץ דרך יציאה.



 

 

הלכתי קדימה, "יש כפר קרוב", אמרתי, "אני הולך להשיג אוכל". כשהתקרבתי ראיתי רק קסדות 
 גרמניות. אחת ליד השניה. מייד לקחתי את הסוסים אחורה.

דביזיות גרמניות: דביזיית "פרינץ אאוגן", דיביזית טייגר,  3היו אילו  אבל הגרמנים הקיפו אותנו,

חטיבה וחצי, והם שלוש דיביזיות. נלחמנו בהר, הוציאו אותנו לפסגה,  –. אנחנו SS13 ודיביזיה
 נהרג מפקד החטיבה, הגיבור הלאומי, נשארנו איזה שלוש מאות איש וניתנה פקודה:

 "קומוניסטים קדימה!"
 הרוגים. 120-מההתקפה זאת. היו לנו כיצאנו 

איש ידעו לשחות, רובם קצינים. אני  24-התחלנו ללכת מעבר לנהר דרינה. שם היו צ'טניקים. כ
חציתי את הנהר ערום, הגדוד התרחק, אני הולך עם המקלע, בחושך. פוגש צ'טניקים שהיו סביב 

 עושים תירס על האש. ואני ככה ערום אומר: האש, 
 "תכנעו!"

 ואז התחילו יריות מעל האש.
 מהצ'טניק הראשון שנהרג לקחתי מעיל עליון.

 

 
 את דוד שנדור הצחקן הרועם ראיתי בביקוריו הספורים בארץ. 

ואישתו הפרטיזנית דניצה, מנהלים  שנדוראחרי הצבא ליוגוסלביה, הסתבר כי  1979 -ב כשנסעתי 
 את הבית היהודי בפירובץ על שפת הים האדריאטי.

חתי שם שבוע. לא היתה לי שפה משותפת איתם, אבל הם הסתכלו עלי בגאווה כה רבה: התאר
 "החיילת".

 
שנים לאחר מכן מצאתי את העדות הזאת בספרו של ישה אלמולי )על כך עלי להודות לבן דודי  35

ג'ורג'ה קונפורטי מקנדה(, ונותרתי ללא מילים מול תעוזתו של הדוד. אומץ ליבו, כוחותיו, חוש 
 ההומור ורוחו המדהימה.

 .הישראלי וירואר מחיל האווהוא ואישתו הפרטיזנים, היו כל כך גאים בי. פקידת הד
 יהי זכרם ברוך.

 מיכל טולפן מוספיה 
 

 michal.tulpan@gmail.comקרואטית במייל: -ניתן לקבל את סריקת העדות במלואה בסרבו

 
 
 
 

 ן פוגללמאת מי

 זורה ודנילו פוגל
 

לפני מלחמת העולם השנייה אידה ויוג'ין פוגל חיו עם שלושת בניהם בזמון. הייתה להם גם בת 
חולי לובחנה בטעות כחולת שחפת ואושפזה בבית חולים ארוז'יצה שמתה עוד לפני המלחמה. היא 

 שם אכן נדבקה במחלה ונפטרה בגיל צעיר.  ,שחפת
שהייתה לו משרה קבועה והוא פרנס את המשפחה, מאחר ואביו  היחידדוד, הבן הבכור, היה 

יוג'ין נפל מרכבת נוסעת בזמן מלחמת העולם הראשונה וכתוצאה מכך לא היה מסוגל לעבוד 
היו חברים בתנועת  ,צעיר הבנים יושקה ודנילוהבן השני ויח כמצופה מ"ראש המשפחה". וולהר

, יושקה ודנילו,  1941יד עם כיבוש זמון בידי כוחות הנאצים, בחודש אפריל "השומר הצעיר". מ

דות מחתרתית נגד הכיבוש. גתנועת התנ Pokret)ם לתנועה, הצטרפו ל"פוקרט" )העם רוב חברי
באותה שנה דנילו סיים את בחינות הבגרות בגמנסיה של זמון. בשעה שהדביקו כרזות נגד 

בגרפיטי על קירות העירייה ובניינים אחרים במרכז העיר, חיכו הפאשיסטים ובתעוזה רבה ציירו 
האחים ל"קשר" אשר יוביל אותם לפרטיזנים. הם עבדו בו בזמן בעבודות כפיה ובלילות נפגשו 

, 1942ליולי,  27 –ל  26בסתר עם חברי התנועה ותכננו את הפעילות המחתרתית. בלילה שבין 
בהמות  להובלתת הרכבת ובהעברתם בקרונות משא החלו הגרמנים בריכוז יהודי זמון בתחנ
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 זורה ראקיץ

למחנות המוות יסנובאץ וסטרה גרדישקה. בערב שלפני תחילת הגרוש, דנילו קבל פתק מחבריו 
 שני אחיו יצאו לדרך שממנה לא שבו. ובתנועה המחתרת "פוקרט" להתייצב מיד. אמו, אביו 

על אף הסברה שזמון "נקייה מיהודים", דנילו נשאר כשוהה 
לא חוקי, מחכה עדיין  לקשר ולהצטרפות לפרטיזנים. הוא 

אחים בהראנו הלא היה לבד. את רוב זמנו הוא בילה עם שני 

(. בשלהי Martina Levecבעליית הגג של מרטינה לבץ )
המלחמה, גילו הגרמנים את פעילותה האסורה של מרטינה. 
היא הוברחה בדחיפות ליחידה של פרטיזנים וכך ניצלו חייה. 

הוכרה מרטינה לבץ כחסידת אומות העולם על  2000בשנת 
 ידי יד ושם. 

קשר עם שליחי  נוצר, 1942בחודש אוקטובר, שנת 
הפרטיזנים ודנילו, יחד אם יוסיפ בהראנו, הועבר לבוסניה. 

ושם,  1942בנקו בהראנו הצליח לעבור לבלגרד כבר באוגוסט 
 חמה.בעזרת תעודות מזויפות, הצליח לשרוד עד סוף המל

קרבות שניהלו הפעמים רבות שאלתי את אבי, דנילו, על 
פרטיזנים בבוסניה, אך מעולם לא קבלתי תשובות. כאשר ה

דנילו סיפר על המלחמה בבוסניה, הוא הסתפק במעשיות 
כיצד להעביר רק משעשעות ויצר רושם שהפרטיזנים חשבו  

 הל את הקרבות. ינאת הזמן ושמישהו אחר 
אולם, מיוסיפ בהראנו נודע לי שאחרי מספר מבצעים של פרטיזנים, דנילו הוכרז פעמיים כחלל.  
היו אלה מבצעים שבהן היה ידוע מראש שהלוחמים הפרטיזנים מקריבים את חייהם. שאלתי את 
אבי לגבי אחד ממבצעים אלה בו חוסל מפקד גרמני ידוע לשמצה והוא סיפר לי רק את סופו של 

, הרו עלינו מכל עבר ואנחנו רצנו, זחלנו על האדמה וכאשר לבסוף הגענו ליחידהספור. "י
הפרטיזנים ערכו מסדר לזכר החברים שנפלו. לא יכולתי אפילו לשער על מי מדובר ונקשתי 
בקלילות על גבו של אחד הלוחמים"  כאן דנילו החל לצחוק ואמר "פרטיזן זה היה איכר, בור ועם 

באמונות טפלות. הוא הסתובב אלי וכשראה אותנו החל לזעוק "רוחות  כול מאמיןלהארץ ומעל 
רפאים"  ולהצטלב. מיד תפסתי את ידו והורדתי אותה, כי אוי ואבוי שמישהו יראה פרטיזן 

 מצטלב". 
מה שכן הצלחתי לשמוע מדנילו וחבריו הלוחמים היו דבריהם על היציאה מבוסניה לחבל סרם. 

, יחד עם 1943ו חלה בטיפוס ובשנת דניל ,והמעשה שהיה כך היה
קבוצה גדולה של פצועים ומחלימים, הועבר מבוסניה לסרם, 

קבוצת  לעבקרבת הכפר באנושטור, בשיפולי ההר פרושקה. 
ביניהם היה דנילו הוטלה המשימה לייסד בית דפוס שהפרטיזנים 

ראקיץ', חניכה צעירה מתנועת צורפה גם זורה אליהם פרטיזני, 

  (, תנועת הנער הקומוניסטי. SKOJ)ס.ק.או.י. 
, פורקה ממלכת יוגוסלביה 1941לאחר מלחמה קצרצרה באפריל 

ובחלוקת השלל שבסיומה הוענק חבל סרם למדינה העצמאית 
קרואטיה. הגרמניים שהתגוררו שם, )פולקסדויטש( התהדרו 
במדים נאציים ורבים מהם סיימו את חייהם בחזית המזרחית. 

 ד מהם שחזר בתום המלחמה. ע על אף אחדולא י
בסרם החלה תנועת ההתנגדות מעט מאוחר יותר מאשר באזורים 
אחרים של יוגוסלביה. אי לכך, הוכרו כ"לוחמים ראשונים" 

(prvoborci כל מי שהצטרפו לפרטיזנים בשנת ,)והמשיכו  1942
להלחם עד סוף המלחמה. הראשונים שהצטרפו מכפר באנושטור, 

שבעה צעירים ביניהם גם אחיה הבכור של זורה ראקיץ', היו 
מילאן, שעל שמו  אני נקרא. מישהו הלשין עליהם לשלטונות 

( הציבו להם מארב domobraniהכיבוש, ומשתפי הפעולה )
ובפאתי היער הוצאו שישה מהם להורג. על הצעיר שנותר בחיים נפל חשד כבד שהוא הסגיר את 

ו שלו. אלה היו הקרבנות הראשונים בחבל ארץ זה. אחיה השני של חבריו שביניהם היה גם אחי

 דנילו פוגל



 

 

זורה, ננד, הצליח להגיע לבוסניה. שם נפצע קשה בקרבות וכך היה גם הוא, יחד עם דנילו, בשיירה 
 הארוכה שהועברה מבוסניה לחבל סרם. דנילו וננד לא הכירו זה  את זה לפני הגיעם לסרם. 

אפלטונית שפרחה בין זורה לדנילו, הל הסיפור. האהבה אתם ודאי כבר מנחשים את סופו ש
הסתיימה אחרי המלחמה בנישואין. נולדו להם שני בנים, מילאן וננד, והוריהם זכו לראות את 

 הולדתם של  ארבעה נכדים ושישה נינים. 

 יהודים הוענק אות 150 -(,   ול  herojiאחרי המלחמה הוכרו עשרה יהודים כ"גיבורים לאומיים" )

 (, דנילו פוגל היה ביניהם.  Partizanske Spomenice, 1941הגבורה של פרטיזנים )
         

 ירון לנג
 פרטיזן יהודי בצבאו של טיטו

אבא לא דיבר הרבה על תקופת המלחמה. אבל פעם, בילדותי, מצאתי בארון קופסא עם כמה 
במשך השנים ניסיתי  חפצים שנראו כמדליות. אמא אמרה שזה של אבא, מתקופת המלחמה.

מהדבריו המעטים ששמעתי ממנו, נחרטו במוחי  לדובב אותו כדי לשמוע על תקופת המלחמה.
 מספר סיפורים:

, לאחר ששוחרר ע"י האיטלקים 1943לונגו" בפי חבריו(, הגיע לפרטיזנים ב )“אבא, זבונקו לנג 
בהיותו חניך  י אבא.ממחנה מעצר באי ראב שבו הוחזקו רבים מיהודי קרואטיה, בה נולד וח

ומדריך נלהב בתנועת הנוער השומר הצעיר לפני המילחמה, היה אבא באותה תקופה קומוניסט 
הוא התקדם בתפקידיו עד  נלהב שהעריץ את סטאלין ולחם בקנאות כנגד הפשיסטים הנאצים.

 שהגיע לשמש כפוליטרוק בגדוד פרטיזנים, שם דאג להלהיב את הלוחמים לפני צאתם לקרב.
כל הפרטיזנים, נדד אבא עם יחידתו ביערות של בוסניה ומדי פעם הגיעו לאחד הכפרים שם כ

התכבדו במזון ושתיה שסיפקו הכפריים. הם צעדו לעיתים עשרות קילומטרים ממקום למקום 
שכן רכבים לא היו ברשותם, ורק לעיתים רחוקות היה לאבא סוס. במהלך ההליכות הרבות היו 

דמים לעיתים, תוך כדי הליכה. באחת הפעמים, נרדם אבא והמשיך לצעוד הלוחמים המותשים נר
בדרך מבלי לשים לב לכך ששאר הגדוד פנה במזלג דרכים שמאלה. אבא מתוך שינה המשיך לצעוד 

הוא פנה ודפק בדלת אחד  לבדו בנתיב הלא נכון. כשהתעורר, מצא עצמו בודד בלב אחד הכפרים.
יט רעבונו. האיכרה הקשישה שפתחה לו את דלת ביתה, הבתים כדי לבקש מעט אוכל להשק

אבא קבל ממנה מעט צידה לדרך  ”הזהר וצא מהר מהכפר, האוסטשים פה!“ מיהרה להזהירו: 
ועזב במהירות את הכפר כדי להמנע מהתקלות עם הפשיסטים הקרואטיים שלבטח היו הורגים 

 את הפרטיזן הבודד, אילו מצאו אותו.
א סיפר על פרטיזן שהיה יחד עם אשתו וילדיו באחת היחידות. באחד הימים, זכור לי סיפור שאב

לאחר קרב עם הגרמנים,  נכנס אותו פרטיזן לחדר בו שהו שאר בני משפחתו. בשימחת המפגש 
שכח שתת המיקלע שלו טעון ודרוך, וכשהניח )או נכון יותר, השליך( אותו על השולחן במרכז 

ותו פרטיזן וחלקם רורות לכל עבר ופגע כך בבני משפחתו של אהחדר, החל תת המיקלע לירות צ
 נהרגו מהיריות.

באחד הקרבות, שבו אבא והלוחמים קצין 
גרמני. אבא, שפיקד על הפעולה, לקח מהקצין 
את אקדחו והמצפן שלו. האקדח כנראה נשאר 
ביוגוסלביה אך המצפן של אותו קצין גרמני 

 שמור אצלי ותמונתו מצורפת.
ע שאבא לחם בקרבות רבים במשך אני יוד 

השנתיים ששירת עם הפרטיזנים אבל לדאבון 
לב לא הספיק לספר הכל. לאחר המלחמה 

ב סרן(. בהמשך עבר אבא רשירת אבא עוד שנה בצבא היוגוסלבי והגיע לדרגת מאיור )
העדינה, עבד במפעל ביוגוסלביה שלאחר המלחמה השתלמות מקצועית בתחום המכניקה 

 לו. ושימש כמנה
כמעריצו של סטאלין באותם ימים שלאחר המלחמה, החליט אבא לעלות לישראל כאשר התקררו 

 באוניה ראדניק  ושם הכיר את אמא. 1948היחסים בין טיטו וסטאלין. הוא עלה לארץ בסוף 

, ולא זכה לראות את ילדיו נישאים ומביאים בסך הכל 58וחצי שנים בגיל   37אבא נפטר לפני  
 לעולם את נכדיו וניניו. 

 
 (םתות שקיבל אבא )ואין לי מושג מהאו



 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מאת אינה קטן

 1941לוחם,   – 17.6.1992ירושלים,   – 10.4.1912 מוריץ מונטיליו, סאריבו 
        

הוא הלך יום יום לבית הכנסת יחד עם סבו. אחרי  13מוריץ נולד בסרייבו במשפחה דתית ועד גיל 
שהסב הלך לעולמו, התרחק בהדרגה מהדת, אך נשאר קשור ליהדות. אחרי שסיים את בית הספר 
העממי, למד חשמלאות בביה"ס מקצועי וסיים בהצטיינות יתרה. מיד בסיום לימודיו החל לעבוד 

 על זכויות הפועלים. ולהלחם 
במרוצת השנים מוריץ היה קשריו עם תנועת הפועלים התהדקו, פעילותו גברה וכתוצאה מכך 

למפלגה הקומוניסטית היוגוסלבית. כחבר במפלגה הוטלו עליו מטלות שונות  1941הצטרף בשנת 
 אותן מילא בהצלחה יתרה. בביתו הוא הסתיר חברי מפלגה שכבר מוכרים למשטרה. 

    )המפלגה הקומוניסטית היוגוסלבית( KPJ  -, באמצעות קשריו ב1941לספטמבר שנת  20 -ב

הוא מצטרף לפרטיזנים שביערות ואליו מצטרפים עוד עשרה יהודים. באותו יום הוא נפרד מאימו 
היא נלקחה למחנה ריכוז בג'אקובו, שם נרצחה  1942שלא יראה אותה עוד לעולם מאחר ובשנת 

 וחר יותר. לאחר המלחמה הוא מקים במקום יד לזכרה.מספר חודשים מא
מוריץ מצטרף לפרטיזנים עם שתים שלוש חולצות, תרמיל גב ובו מעט אוכל ואקדח. עד ליחידה 

 –הקרבית של הפרטיזנים מוביל אותם החבר בראצו קוסובאץ. מוריץ מקבל כינוי מחתרתי 
ובצי" , בו חברים מוריץ ועוד דולה. ביחידה הקרבית מתגבש תא מפלגתי בשם "פאל-דושקו

שלושה חברי מפלגה. כמעט ולא היה להם נשק אך במשך הזמן הם מצליחים להשיגו במבצעים 

, גרמנים,  domobrani)וקרבות שהם משתתפים בהם. הפרטיזנים נלחמים נגד משתפי פעולה )
ום זה אוסטאשים וצ'טניקים. כישוריו של מוריץ כחשמלאי מוסמך מאפשרים לו לסייע בתח

 בכפרים ומקומות אחרים ששוחררו על ידי הפרטיזנים. 
הצבא הנאצי שכבר השתלט על שטחים נרחבים במדינה הפציץ מן האוויר את מקומות הריכוז של 
הפרטיזנים וגרם להם לאבדות כבדות. לפרטיזנים היה מאד קשה מאחר שבנוסף לקרבות שניהלו, 

סתפק בתפוחי אדמה עם עשבים ושורשים. ואף על היה גם מחסור חמור במזון ולעתים נאלצו לה
פי כן ולמרות הכל הם המשיכו להלחם ולנצח. הם כבשו את ארנובו, קלינוביק, פוצ'ו, בוראץ 

 ורומניה עד הרצגובינה ועד לנהר דרינה. 
החלה האופנסיבה השלישית. לגרמנים הייתה מטרה להשתלט על האזור  1942באביב שנת 

זמן רב. בין לוחמים היו  [והאופנסיבה נמשכ ,בבוסנה. הקרבות הקשיםהחופשי של הפרטיזנים 
הגדוד, הלוחמים יחולקו למספר  לפזר אתפצועים והרוגים רבים. במטה הפרטיזנים הוחלט 

תעודות את  ויציגו שםקבוצות. האיכרים שביניהם ישובו לכפריהם והיהודים ישובו לסרייבו 

מתוך ידיעה שמי שייתפס ע"י הטייסים הגרמניים יצו אותם הפ (Propusnice)המעבר המזויפות 
 הפרטיזנים עם תעודה כזו יועמד לדין ועונשו יכול להיות מוות.

מוריץ יחד עם טדי אלבחרי, יורדים דרך ורלה בוסנה ואלידג'ה לסרייבו. הם יוצרים  1942ביוני 
הוא מתחבא אצל  קשר עם סוכן המפלגה ומוריץ מחכה לזימון ליחידת פרטיזנים שעל רומניה.

ידידו ואנשים אחרים שהוכרזו כשוהים לא חוקיים, אך מישהו בוגד בו והיא נתפס בידי 
האוסטאשים שמעבירים אותו למשטרה ולכלא. שם מתעללים בו, מכים בו ומדי יום חוקרים 
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אותו. הוא לא מסגיר איש ואחרי חודש שלם של עינויים עומדים להוציאו להורג, אך ברגע האחרון 
גיעה פקודה מאנטה פאבליץ' לשלוח את כל האסירים למחנה ריכוז ביסנובאץ. כך שלושה ימים מ

מתים  הם מגיעים לבוסנסקי ברוד, -ללא מים ומזון, בקרון רכבת אחד עם  עוד שישי בני אדם חצי
שם האוסטאשים מעבירים אותם לידי הגרמנים. במחנה הם שוב עוברים לטיפולם של 

ץ, מוריץ טוען שהוא נאסר מפני שהוא יהודי ולא קומוניסט, מאחר האוסטאשים. ביסנובא
ובפרטיזנים ירו במקום. מאחר והיה חשמלאי הוא לא נרצח כי אם נשלח לעבוד במחנה. הוא היה 
עד לפשעים נוראים ולרצח המוני וצמא דם של אסירי המחנה. ביסנובאץ הוא שהה במשך שנה 

ם ד"ר מרינו שיהיה חופשי והיה מגיע למחנה כדי לטפל שלמה. מיד אחרי שהגיע לשם, יצר קשר ע
 בגרמנים ואוסטאשים חולים. 

בית המלאכה לחשמל במחנה בו עבד מוריץ כאסיר, קבלו משימה לכרות עצים שישמשו כעמודי 
אסירים. בכל יום הם יצאו מהמחנה בליווי גדול של  20-30במחנה קבוצה של  טלפון. מוריץ אירגן

אוסטאשים מזוינים וכרתו עצים ביער. באמצעות ד"ר מרין שהיה לו קשר עם פרטיזנים, מוריץ 
מארגן תכנית בריחה מהמחנה. בשעה שהם עסקו 
בכריתת עצים ביער, הגיעו הפרטיזנים ופתחו 

כיו. הפרטיזנים פינו בקרב בו נפצע מוריץ בשני בר
אותנו לבית החולים ליד פסוניה ופפוקה. שם טיפל 
בו ד"ר אוברשליכט, צ'כי במוצאו, שנלקח בשבי 
על יד הפרטיזנים. אחרי שלושה חודשים הוא 
הצליח לעמוד על רגליו אך עוד זמן רב לא היה 
מסוגל ללכת בלי קביים. הוא חזר מיד לעבוד 

בית החולים בתחום החשמל וחיבר לחשמל את 
הפרטיזני בפסוניה ובשטחים המשוחררים על ידי 
פרטיזנים. שמו באותה תקופה הוא משה 
סלבונסקי, הוא אהוב על כל חבריו ובמפלגה 
מטילים עליו תפקידים שונים אותם הוא ממלא 

ים לחלוטין  בהצלחה רבה. כאשר פצעיו מגליד
והוא מסוגל ללכת ללא עזרת קביים, הוא חוזר 

רבית בפרטיזנים באוגדה  הקרואטית ליחידה הק
, הוא משתתף במתקפה 1944השישית. במאי, שנת 

השישית הכוללת גם את סלבוניה. הקרבות נגד 
הגרמנים על שחרור המדינה כולה מתנהלים מדי 

הוא משתתף בשחרורה של אוסייק ועל פי דרישת המפלגה, מצטרף  1945יום ויומו ובשנת 
 למפקדת העיר. 
על הגרמנים ושחרורה של המדינה כולה, הוא מבקש מהממונים עליו  לחזור  לאחר הניצחון

איש ואישה שרדו  120לסרייבו כדי לברר האם מישהו ממשפחתו שרד. ממשפחתו הענפה שמנתה 
 לאחר המלחמה שישה קרובים. 

. הוא היה מעוטר באות גבורה משנת  1941-1945אלה קורותיו של מוריץ בפרטיזנים בין השנים 
 אותות גבורה ותרומה למולדת. 6-7ועוד   1941

 הוא היה איש גדול, פרטיזן אמיץ, פועל ומנכ"ל מסור לעובדתו, בעל טוב ואבא יוצא מן הכלל. 
 קורות חייו המלאים של מוריץ מונטיליו כתובים ושמורים במוזאיון יד ושם בירושלים.                      

       
                            

 


