
  גשר    

  התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר בישראלביטאון   
    

  2010פברואר                                                1מספר                                                          58נה ש             
  

  '  סיוע יוגוסלביה בהתרת עליה ב-פעילות המוסד ביוגוסלביה 
פנה הועד הפועל של הקונגרס העולמי , 1944מרץ ב 19- כיבוש הונגריה בידי הנאצים ב אחרי

באנגליה לנציג התנועה היוגוסלבית לשחרור לאומי בלונדון כדי שיעביר לממשלת טיטו את 
 למרץ פנה נשיא ההסתדרות 29-ב. הבקשה לסיוע ליהודי הונגריה בבריחתם ליוגוסלביה

יל בבקשה שראש הממשלה יפנה לממשלת טיטו 'רצ' למזכירו של וינסטון צהציונית חיים ויצמן
בצבא טיטו משרתים יהודים רבים ומקרב הנמלטים .  סיוע פעיל לבריחת היהודיםבבקשת

אנשי הקונגרס היהודי העולמי נפגשו גם . מהונגריה יימצאו לוחמים רבים שיצטרפו לשורותיו
 27-הפרטיזנים נענו בחיוב וב. לונדון באותו נושא נציגו של טיטו בBičanić' אניץ'עם ביצ

באפריל דווחה המשלחת הצבאית ביוגוסלביה כי טיטו יודיע בפומבי על נכונותו לסייע 
 החלו השילוחים ההמוניים של יהודי הונגריה 1944מאי ב 15-ב. לפליטים הנמלטים מהונגריה

 שנמלטים אלה ייתה מעוניינתהבריטניה לא . הלחץ על ממשלות בנות הברית גבר. לאושוויץ
ת שיונות המוגבלת לכניסי לארץ ישראל בשל מכסת הרכלומר, איטליה למזרח התיכוןמיופנו 
בסופו של דבר לא הצליחו מאמצים אלה . שארו באיטליהייהפליטים י והעדיפה ש" לאיהודים

 למחנות להציל יהודים מהונגריה כי אלה לא יכלו לפרוץ את המלכודת הגרמנית ואת שילוחם
כמה שבועות , 44יצא בדצמבר ) אגמי(איש המוסד משה אברבוך  .המוות

ובדק את יחסו של המשטר , אחרי שחרור בלגרד בידי הפרטיזנים
להקים בסיס הפלגה  ואת האפשרות הקומוניסטי החדש כלפי הציונות

   פיאדההוא נפגש עם טיטו ועם משה. באחד מנמלי יוגוסלביה
)PIJADE( ,סדי המפלגה הקומוניסטית י בלגרד מבין מייהודי יליד

יבדוק מה עלה לביקש מטיטו , שהופיע כעיתונאי, אגמי. היוגוסלבית
וזה , 1944-ישראליים אשר עברו להונגריה ב-בגורלם של הצנחנים הארץ

פיאדה הבטיח לאפשר הפלגת אניות המוסד אחרי . הבטיח שיבדוק
  .בתתיצשים והתמונה ק החוף האדריאטי ממושינוקה

                                 משה פיאדה                                                                                                               
יורק לקזבלנקה עם שר החוץ היוגוסלבי -מניו, לייפה,  טס איש המחלקה המדינית45ביוני 

 וזה אמר לו שהיוגוסלבים משוכנעים שהפתרון היחידי לבעיה היהודית  )ŠUBAŠIĆ(שובשיץ 
  .היא יצירת מדינה יהודית בארץ ישראל והם יעשו כל מה שבכוחם לעזור ליהודים למטרה זו

קיים , האחראי על קשרים עם יוגוסלביה במחלקה המדינית של הסוכנות, אליהו אפשטיין
שיחות עם אנשי השגרירות היוגוסלבית בוושינגטון והבהיר כי תמיכה יוגוסלבית בשאיפות 

חס יאולם היוגוסלבים רצו להתי. י עשויה לעורר אצל יהדות אמריקה אהדה לטיטו"ות באיהציונ
חסות לישוב ארץ ישראל כי ייהודים בגרמניה מבלי לכלול בהודעה התילסבלם של הפליטים ה

" הבריחה"בינתיים הגיעו ליוגוסלביה פעילי  . אצל הרוסיםיחיובאור לא להתקבל בעלול הדבר 
יתה תגובה לטראומה הנוראה יהנדידת הפליטים לעבר ארץ ישראל . בלי ידיעת אנשי המוסד

- מולה בן. קשר עם חיילי הבריגדה באיטליהיצור ך לאנשי הבריחה רצו למצוא דר. של השואה
, יצר קשר עם איגוד הקהילות היהודיות ביוגוסלביה, פרטיזן ממקורביו של אבא קובנר, חיים

הוא , מיוגוסלביה' הוא פגש את דוד אלקלעי שנהיה אחד האנשים המרכזיים בארגון עלייה ב
מולה שיתפו פעולה והוא . וסלבי היוגנעים הליכות עם קשרים טובים בממשל, היה ציוני

הפליטים היו מגיעים מן העיר טימישוארה  .בהעברת פליטים יהודים שהגיעו ליוגוסלביה
   VELIKAלעיר  רם י מעב יוגוסלבי היה וקצין " JIMBOLIA" ב  הגבול את  עוברים , ברומניה
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KIKINDA . היהודים התערבבו עם קבוצות חיילים שחזרו משבי ועצירי מחנות לא יהודים
 פתרובעיות המימון נ. משם באו לבניין אגוד הקהילות בבלגרד שדאגו להם. ששבו לבתיהם

על סמך תעודות הצלב . וינט ביוגוסלביה' נתמנה דוד אלקלעי לראש הג1946אחר שבתחילת ל
. איטליהול ליוון,  לקבלת היתר להמשך נסיעתםהילות לשלטונותהאדום שבידם פנה אגוד הק

אחד הקצינים היוגוסלבים חשד בכך ולמרבה . הפליטים הוצגו כרפטריאנטים השבים לבתיהם
 איתו בגלוי לב ואמר לו כי שוחחאלקלעי .  לפני שיפנה לממונים עליו,המזל הוא פנה לאלקלעי

. ף שם למאבק בשלטון הקולוניאליסטי הבריטיי כדי להצטר"אלה יהודים המנסים להגיע לא
ין עם משרד הריפטריאציה יאימפריאליסטית הסדיר את הענ- בלהט הסולידריות האנטי,האיש

מאוחר יותר ביקש לדעת איש השלטון הסרבי מי האנשים .  לצאתרשות קיבלווהפליטים 
 הסביר שאלה לא אלקלעי. הבאים ויוצאים בקהילה היהודית והאם ביניהם יהודי יוגוסלביה

, דבר זה שכנע. 'אימפריאליסטי של עלייה ב-יה האנטיייהודי המקום והדגיש את אופ
ניהלו ) אגמי(חיים עם שליחי המוסד ברומניה -מולה בן. והשלטונות לא הוסיפו להטריד בנושא

אהוד אבריאל   .45את סדרי הבריחה עד שבאו נציגי המוסד אבריאל ואברמובסקי בנובמבר 
 לאו, הוא ציין כי הלה היה אחד האנשים שבאמת עזרו. ה פגישות עם משה פיאדהערך כמ

, ין מהפכני לאומיינחשב בעיניו ענה למאבק שאהדבזכות האלא ,  יהודידווקא עקב היותו
 כך נוצר בסיס פוליטי משותף בין המוסד לממשל היוגוסלבי .בדומה למתרחש ביוגוסלביה

 Rankovićטחון אלכסנדר ראנקוביץ י שירותי הבובמיוחד הסכמתו של שר הפנים וראש
בשיחה של אבריאל . עשה בתאום עם השלטונותשזה יבתנאי , לפעילות המוסד ביוגוסלביה

 אמר ברייניק כי הפעילות של המוסד חייבת Brajnikעם מנהל המחלקה המדינית קולונל 
דגיש שאין לכלול את ברייניק ה. לקבל אישור השלטונות המבינים שזוהי פעילות הומניטארית

  .היהודים המקומיים בין היוצאים לארץ ישראל
האוכל .  קשה היה לפעול בלי הסכמת השלטונות-חוסר מזון ו הרס -במצב ששרר ביוגוסלביה 

המוסד סייע . א הובא באישור ממשלתי וחולק תחת פיקוח של השלטונות"י אונר"שסופק ע
ליוגוסלביה בקבלת שער חליפין גבוה למטבע זר ובעקיפת החרם הכלכלי שהוטל עליהם על 

   .ידי המערב
גרב בהם שהו אמוסד מספר מתקנים ליד זטחון של קרואטיה העמידו לרשות הישרותי הב

 פינתה ממשלת יוגוסלביה נמל קטן בחוף האדריאטי לצורך 1947ביולי . יהודים בדרכם לאניות
שתי ארצותינו נלחמות : "אמר כי ברייניק אמר לו, שייקה דן, שליח המוסד. הפלגות היהודים

ה אתם יכולים ואני מקווה אתם תעזרו במ. באימפריליזם לכן הקשר בינינו יכול להיות הדוק
  ".שיהיו דברים שאנחנו נוכל לעזור לכם

 אהדהאהוד אבריאל הגדיר את יחסי היוגוסלבים כידידותיים מאד והגונים מאד מתוך 
הם הבינו שישראל אינה מדינה . למלחמת העצמאות ולמאבק הפוליטי שניהלה ישראל

  .יין אותה זה העלייהומה שמענ, ולא תיכנס לתחבולות בינלאומיות, קומוניסטית
  .מרים אביעזר 'ליקטה וערכה הגב

  
  .מושב גנות חיים אלבוחר

  :יהדות ביטולה
חיה אוכלוסיה ,  עוד בימי בית שני, במקדוניה כיהזכירברצוני ל  !!למכובדי יד ושם שלום רב 

פקוד את עיר האבות של צאצאי ל ממני לפני שהלכה לעולמה ביקשה , עליה השלום,מיא .יהודית
סבי היה רב ומראשוני יוצאי . ירושליםב ,דור עשירי בארץ הקודשאולי משפחת אלבוחר שהם היום 

עירית ירושלים קראה רחוב לכבודו ועל פועלו לקהילה  יוריפהעיר העתיקה בחסות משה מונטי
  .בנחלת שבעה" רחוב חיים אלבוחר "בירושלים 

כידוע . לשעבר" מונסטיר"במקדוניה  קיבלתי החלטה להגיע לעיר אבות אבותי ביטולה  השבוע
  . השמיד את כל הקהילה ורק משפחה אחת שרדה, ימח שמו,לכולנו הצורר הנאצי

 נעזרתי במקומיים  . בעיר חיפשתי את בית הכנסתקודם כללאחר תלאות הגעתי לביטולה וכמובן 
 ו ברחבי שנבנ בתי הכנסת דומה לסגנון מבנה הביתסגנון. נדיבים אשר הראו לי מיבנה נטוש

הזוהמה . את הכניסה תפסו משרדים זרים .אך כאשר מצאתי את הדרך פנימה חשכו עני .העולם
נוכחותו  יהודי גאה הבא לחפש סממן ל כללחרפה ,  נטוש ומלוכלך, האולם ריק,בכל הקירות

   .ההיסטורית של העם הקדוש במקום הזה
מצאתי .  זכר לשלשלת משפחתי קייםן שעליהותאולי אמצע בבית הקברות היהודי מצבשאמרתי 

   אף ,בית הקברות נטוש. הצלחתי להיכנס פנימהונאלצתי לטפס על הגדר , את בית הקברות סגור
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 את הטן מחקשיד .  בשטח מפוזרות,  נטושות ומנופצותןמצבות שישה מעט ,מצבה לא במקומה
נודע לי לאחר  .ותמצבאופי היהודי של ה על מנת לטשטש כל עקבות וזכר ל ל חדיזמיהכיתוב עם א

היה לי לחזור ליוון שארתי בנפשי אילו  כמה צר. מכן כי השיש נילקח לרצף מדרכות בשוק המקומי
  . בזיון אחד גדול .ניייהיה לי האומץ לספר לה על מה שראו עיל הייתה חיה איך "אימי ז

מגורשי ספרד  [ "מונסטיר  " קהילת יהודי ביטולה, היהדות המפוארתאתרי יש לשקם מחדש את 
קבל עלי אשמח ל במידה ויש צורך לתרום אישית אני בהנהגתכם .ומיד, ]של המאה חמש עשרה

אפשר אולי להקים ". האושביץ"לה שלא חזרו לבתיהם ונספו במשרפות ם של ארשליחות זאת לזכ
 לקבל את בירכתה של ממשלת  לדעתי התרשמתי שיש אפשרות, יד לנספים בתוך הרובע היהודי

  . מקדוניה העצמאית החדשה
מחכה וממתין להתייחסות כל שהיה ממוסד עצום כמו יד ושם העושים נפלאות בעולם כולו לטובת 

  !!! גם צורך לזכר המתים בקידוש השםויש,החיים 
  

  .אחיין-זליקוביץאלכס 
  . סמי קופלמן-ביוגרפיה של סמואל

ילד שישי במשפחה שמנתה עשרה אחים ,  בדרוונטה שבבוסניה1910סמואל קופלמן נולד בשנת 
  .הוא היה חשמלאי במקצועו .ואחיות

בנוסף היה בבעלותה . שמללמשפחת קופלמן הייתה חנות תכשיטים ושעונים וכן חנות לצורכי ח
  .גם קולנוע בדרוונטה עצמה

  .התחתן זמן קצר לפני המלחמה, בכינויו במשפחה, סמי
  .רוב  האחים והאחיות התפזרו ברחבי הממלכה היוגוסלבית ואף מעבר לה

  .האח טיבור וסמי, האחות בטי , נותרו בבית האב ברוך
  .אבדוטיבור נעלם בימים הראשונים שלאחר המלחמה ועקבותיו 

שם , ואחות בטי נשלחה לאושויץ.  סמי ואביו ברוך נשלחו למחנה ההשמדה יאסנובץ1942בקיץ 
  .נספתה

  . .האב ברוך נפטר כעבור זמן קצר ממחלה במחנה יאסנובץ
האוסטאשים במחנה יאסנובץ רצו להגדיל את מערך התאורה ולצורך כך היו זקוקים לעמודי 

   . ביער הסמוךבכוונתם היה להשתמש לצורך כך בעצים, חשמל
,  תחת משמר של אוסטאשים, מאחר וסמי היה חשמלאי הוא נשלח יחד עם מספר אנשים נוספים

  .ליער הסמוך לכרות עצים
יערן ששמר על היער יצר קשר עם האסירים ושאל אותם אם יהיו מוכנים . הדבר נשנה מספר ימים

מאחר והיערן חזר על הצעתו . אסירים חששו ממלכודת ולא השיבוה. להימלט בעזרת פרטיזנים
כך ביום בהיר קבוצת פרטיזנים פתחה .  לבסוף האסירים הסכימו, פעם אחר פעם,מספר ימים

האסירים נמלטו יחד עם הפרטיזנים אל  ,  על האדמהברגע שהשומרים נשכבו. באש על השומרים
  .עובי היער

אותו נאלצו הבורחים לשאת , ממנה נפצע אחד הנמלטים, בשלב מסוים האוסטאשים השיבו אש
בו שבסלאבוניה שם תרם  מכישוריו 'בזבצ, סמי הצטרף לפרטיזנים  והוצב במפקדה .עמם

  .המקצועיים בתחום החשמל והרדיו
לפי אחד המקורות  . נהרג1945לקראת סוף המלחמה צורף ליחידה לוחמת ובאחד הקרבות במרץ 

  ).היום קרואטיה( שבסלאבוניה פלטניצה-הקרב התחולל ב
שהיו במחנה בראב והצטרפו , כולל כותב שורות האלה, את קורותיו סיפר לבני משפחתו

  .לפארטיזנים בסלאבוניה
  

  .מכתב תודה לקידרונאים
 ,לנחמה בן ארי וכל תושבי קדרון היקרים, דלוב ילדורון ש

הנעים והטעים שלו זכינו ,רוח החם יאלף תודות עבור הא
  !ורנו אתמול אצלכם במושב קיבב

 ,הינו הוכחה של המשתתפים!) מעל למשוער ( מספרם הרב
  . למושב קדרון  שלכל אחד מהמשתתפים יש פינה חמה
יתה במושבכם יירה שהודרך הסיפורים והמצגת נכנסנו לאו

לא נתנו לקשיים , שעברו ימים לא קלים, הראשונים. בעבר
  ! בין החברים השמחה ואת החברות ,וירהולהעכיר את הא
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  !!!אלא זוכרים את אותה תקופה כחוויה , הילדים של אז לא חשו בקשיים, תרה מזוי
מהטיול במושבכם למדנו שאתם ממשיכים לשמור על מסורת הראשונים ודואגים לעתיד טוב יותר 

  .לדורות הבאים
 .ארגון העוגות ולכל אלה שאפו עבורנו את העוגות הטעימות  על  יודקה דניןתודה מיוחדת גם ל

  . על תרומת הפירות–ומשפחת ציון , שפחת סלמוןלמ
   !70  -להתראות גם בחגיגות ה  !!! שמח  60  יום הולדת

  בתודה לכולכם
  .ועדת ארועים ותרבות בהתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר  -מירי דרמן ולילי פפו 

  
יה  לזכותו של לצי שה).25/11/2009  חולון - 2/10/1925סובוטיצה ( ל "סילאשי לצי ז

לצי זכה להיוולד עם כשרון יצירה שופע ונובע ומלא עוצמה שהצליח להתגבר ולהתעלות . אדם יוצר
  .מעל גורל החיים האכזרי והמורכב מאד של לצי

הוא הגדיר מטרות בחייו וביצירתו . לא שיגרתי ולא בינוני,  של לצי שהיה אדם מקורי מאדלזכרו
יצירתו ביטאה לא רק את . בתיות להפריע בהגשמתןבאופן עצמאי וייחודי ולא נתן להשפעות סבי

  .אם בנושאי השואה ואם בנושאי חגי המדינה והמסורת היהודית, עצמו כפרט אלא את הציבור
לזכותה של לאה שהייתה . שתיבדל לחיים ארוכים, לזכותו של לצי שקשר את חייו עם רעייתו  לאה

לזכותה . ל קרקע המציאות והחייםזוג רגלים איתנות ע,חוט השדרה, עבורו העוגן הבטוח
  .הסבלנות וכוחות הנפש המופלאים להתגבר על מכשולי החיים, ההתמדה, התושייה

וכעת הזכות הגדולה היא של אלכס ומיכל להמשיך את שושלת החיים , ביחד הם הקימו משפחה
  .ולמלא את הלב באושר ותקווה לקראת העתיד

 . טקס גילוי המצבה ביום השלושיםעבור, ידידת המשפחה, נעמי' י הגב"נכתב ע
  

 ).29/10/2009 שער העמקים – 17/7/1914סרייבו (ל " זאברהם) שטיינדלר(עמרי 
י כמה חודשים בקיבוץ עין השרון עבר לשנת אחר.  עם סרטיפיקט פיקטיבי1934עלה ארצה בשנת 
 שירת 1939-1936במאורעות . והיה ממייסדי קיבוץ שער העמקים" כדורי"ס "הכשרה ולימוד בבי

במשך כשישים שנה עבד בכל העבודות והענפים ). גפיר(במשטרת הישובים " הגנה"כחבר ה
הוא השתמש . באומנותאברהם רכש את הידע והמיומנות , כאוטודידקט . בהתאם לצרכי המשק

 זכה בפרס 1980בשנת . בטכניקות ייחודיות אשר אפשרו לו יצירות וצורות בעלות דמיון עשיר
הוא . י ארגון ציירי הקיבוץ הארצי ואיגוד ציירי ישראל"ש הרמן שטרוק שהוענק לו ע"היוקרתי ע

צפון השתתף באופן קבוע בתערוכות השנתיות של אגודת הציירים והפסלים של חיפה וה
רוב ההכנסות מיצירותיו הקדיש . ותערוכותיו הוצגו בתערוכות יחיד בערי ישראל ובקיבוצים

. שם הדריך שנים רבות סדנת ציור. על שמו, בקיבוצו הוקמה גלריה לאומנות. למטרות חברתיות
חדרי אוכל , בתי מלון, בתי ספר, פסיפס וקרמיקה על בתי תרבות, אברהם ביצע גם עבודות קיר

לדעתו אחת הסיבות שהביאה . אברהם ניחן בחדות לשון ועט. ם פרטיים בכל רחבי הארץובתי
אתה עובד היום "לעזיבה של אמנים את הקיבוצים ודקרה בליבו הרגיש של האמן במיוחד הייתה 

  "?או מצייר
  .יהי זכרו ברוך

  "היום, אתמול"ל "גני לבל ז' מתוך ספרה של הגב
  

  מירי דרמן
  .ם חדשיםתערוכת אומנים עולי

  5   התכנסו12.11.09  - ה ביום חמישי
 ממדינות יוגוסלביה, עולים חדשים, אומנים
לתערוכה בה הציגו " בית ביחד"ב, לשעבר

 .את יצירותיהם
אותם   הציגה תכשיטים-דיאנה דרגושיץ 

  .עושה מחרוזים
 הציגה תכשיטים ועיטור -נטשה קונפורטי 

  .מעשה ידיה מפימו, כלים
  .הביאה בגדים אותם עצבה, מעצבת אופנה -סרנה לני 

  .הביאה מצגת בה תמונות של פסליה,  פסלת -אולגה אונגר 
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  . הציג מסכות ופסלונים-ברנה סמקובליה 
  .כשחלקם קנו מיצירותיהם של האומנים, איש  20  -בקרו בתערוכה מעל ל 

יתה לחשוף את האומנים ויצירותיהם לקהל הרחב ולאפשר להם לקבל תגובות ימטרת התערוכה ה
חשיפה זו עזרה לחלקם בקבלת רעיונות . ות לעבודתםיוהתיחס

  . קבלו הזמנות נוספות מיצירותיהםוחלקם אף, להמשך הדרך
פניתי לאומנים נוספים שיבואו להציג , כשהתארגנתי לתערוכה

המיועד  היו מהם שלא התאפשר להם להגיע בתאריך. מיצירותיהם
אולי ( וה שבתערוכה הבאה ו מק  ....והיו שחששו להציג עבודותיהם

ואת , ישתתפו אומנים נוספים מתחומים מגוונים, )לקראת פסח 
  .התערוכה נפתח לקהל רחב יותר

על  ,לאסתר בלום ולסילביה לבקוביץ, לציפי פינקוס במיוחד , " בית ביחד"ברצוני להודות ל
  .רוח והאפשרות לקיים בו מפגשים ופעילויותיהא
  

  שחר-משה בן
  .'תעודת הוקרה לכומר מר סלבקו מקסימוביץ

 ביקרה ביד 25/11/2009ביום רביעי 
וגוסלביה ושם משלחת ממדינות י

בין חברי המשלחת היה גם . לשעבר
קה 'הכומר מר סלבקו מקסימוביץ מברצ

  .שבבוסניה
קה את ' הרסה עיריית ברצ1989בשנת 

בו נקברו , בית הקברות היהודי בעיירה
וזאת ,  קורבנות השואה בני העיירה

  .בכדי לפנות מקום לבניה ופיתוח עירוני
ביוזמה , הכומר מר סלבקו מקסימוביץ

החליט לשמר את זכרם של ,  שלופרטית
י הקמת  "קורבנות השואה ע, היהודים

  אנדרטאות בקרבת  הכנסיה  שלו  שתי
וכן הקמת קיר זיכרון מכובד  מחלקי 
.  מצבות שהצליח להציל מבית הקברות

יום , בכל שנה, מאז הוא גם מקיים
  .בני עירו, לקורבנות השואה זיכרון

משלחת של  .כבד אותו ולהעניק לו תעודת הוקרה על פועלוהתאחדות עולי יוגוסלביה החליטה ל
  .לפני תחילת הסיור והעניקה לו את תעודת ההוקרה הזאת, ביד ושם, ההתאחדות פגשה אותו

  . הכומר מר סלבקו מקסימוביץ היה כל כך מופתע שנעתקו מילותיו
 ושלדעתו לא עשה מעשה יבדברי התודה שלו סיפר שעשה את מה שעשה מתוך רגש הומאנ

  .  מיוחד ושכל אדם הומאני היה נוהג כך
בניגוד לאלה שבברוטליות הרסו את " בן אדם" בשל היותו אבדברי התשובה שלנו ציינו שדווק

היא בדיוק הסיבה בגינה הוא ראוי לקבל את , בית הקברות ומחקו בהינף יד כל מזכרת וזיכרון
  .תודת העם היהודי על פועלו

  
  .כנס הסברה בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה

י יוגוסלביה עולי התאחדות"הכנס אורגן ע. בבית ווהלין בגבעתיים,  נערך כנס30/12/09 'ביום ד
 הפיקו את,ירון הראל בימוי והפקות תוכן.  הארגונים של ניצולי השואה ביחד עם מרכזלשעבר

זכויות ניצולי השואה" בכניסה כל משתתף קיבל את החוברת .הערב שהיה מאוד מעניין  ומועיל
את. הרצתה על זכויות של ניצולי שואה" אביב"שני גוטמן מעמותת '  הגב".2009בישראל 

.את הכנס נעלה תוכנית אומנותית. ההרצאה היא ליוותה במצגת שהבהירה והציגה את דבריה
ויטלי באקורדיון ורולף על, על העוד מרינה טושיץ, הזמר משה פרץ, "שירי סבתא"חברי להקת 
לאדינו ששרו יהודי וקינחו בשירים ב שרו  ונגנו לנו שירים מרחבי יוגוסלביה לשעבר,כלי ההקשה

,למר אורי ארזי, אנו מבקשים להודות למרכז הארגונים.  והשאירו לנו טעם של עודבשעתווסניה ב
תה את הערב' למארגנים לגב, דובר המרכז    נח . וכמובן לכל המשתתפים הכנסמרים אביעזר שה
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  מירי דרמן
  .ההתאחדות עם הפנים קדימה

זה , חבל לך להשקיע בהתאחדות". "אין עתיד להתאחדות"
מה שמחזיק , ההתאחדות כבר לא קיימת".  "גוף בגסיסה

 ".אותה זה רק העיתון
משפטים אלו ודומיהן שמעתי ממספר אנשים שתמהו על 

שמעתי גם משפטי , אבל.... הצטרפותי לועד ההתאחדות 
שה להכניס אנשים חדשים ורוח חדשה שתחזיר עידוד ובק

  .את האחדות להתאחדות
להצטרף אלי לועדת עולים ,  עולה חדשה, בקשתי מלילי פפו

חדשים והשנה לקחנו על עצמנו גם את ועדת אירועים 
  !בשיתוף פעולה מלא שתינו עובדות יחד . ותרבות

  :  לילי ואני ארגנו מספר ארועים2009החל מיוני 
  ער קדימהפיקניק בי-
  .י מר שמואל בן שחר"ע" מיהודי בוסניה הצלת חלק"הרצאה בנושא -
  שטרק) וויקו(סיור ביד ושם אותו הדריך מר יהודה -
  .שמן-פיקניק מסורתי ביער בן-
  .תערוכת אומנים עולים חדשים-
  .מזכרת בתיה ופיקניק ביער חולדה, טיול בקדרון-
  ."יהודית באומנות מודרניתזהות : "ר מרים ריינר בנושא "הרצאתה של ד-

  :אנו מתכננות פעילויות נוספות
  שינגן מיצירותיה של, מר קרשימיר בדק,  קונצרט של נגן גיטרה מקרואטיה -
  14.1.10   בתאריך  איוונה קיש.   העולה החדשה גב  
  18.1.09  - ב "פסיכולוגיה של הכסף " סוזי קהתי'  הרצאתה של הגב-
  27.1.10  -ב    "שלוש השתקפויות במראה אחת " שנש הרצאתו של מר איוון צר-
  4.2.10  -ב   " רופאה עממית-האשה הספרדיה "   הרצאתו של מר אליעזר פפו-
  )פרטים לכל אחת מהפעילויות יגיעו בנפרד ( 

סילביה . אסתר בלום ולגב. לגב, ציפי פינקוס. במיוחד לגב, " בית ביחד"תודה מיוחדת לאנשי 
  .רים לנו לקיים את הפעילויות שלנו ללא תשלוםשמאפש ,לבקוביץ 

 ,מנהל מחלקת עליה וקליטה בעיריית ירושלים ולמר סשה שטיינגהאוס, תודה למר פיני גלינקביץ
  .ללא תשלום,  בירושלים   "בית קהילות העולים" ב שמאפשרים לקיים ההרצאות

  . ההתאחדותומוכנים לעזור לנו בשיקום מקרב לב לכל אלה שתורמים מזמנם תודה 
איוון , אליעזר פפו, ר מרים ריינר"ד ,יהודה שטרק, שמואל בן שחר" : יוגוסלבים"למרצים ה

למר משה  .מזמנם ללא שום תמורה להרצות עבורנו והקדישו לנו צרשנש  שנענו לבקשתנו 
 חיים אשר תרגמה עבורנו בהתנדבות -טניה בן . לגב .העצות והתמיכה, על העזרה, טסטה

תודה מיוחדת ' ר ווניה קובץ"ר מירה וד"ולחברי הטובים ד .מטעם ארגון העולים,ולים מסמכים לע
  . על עבודות תרגום רבות לעיתון ולכל המיילים שנשלחים אליכם

הותיקים והחדשים  , לכל המצטרפים להתאחדות. שנותן בנו אמון  , אחת ואחד מכם תודה לכל
  ".....להוציא את העגלה מהבוץ "  ולאלה שמגיעים לפעילויות שלנו ובכך עוזרים 

כמובן . לילי ואני נשתדל לארגן תכניות בנושאים אשר יעניינו ויתאימו לקשת רחבה של חברים
, לכשהמצב הכלכלי של ההתאחדות ישתפר. שנשתדל להגיע עם הפעילויות לכל האזורים בארץ 

  .נוכל לארגן גם הסעות
והשקעתו הרבה   התמדתו, על נחישותו ,  שחר-מר משה בן , ר ההתאחדות"תודה ליו, ולבסוף 

  .להמשך קיום ההתאחדות
  

  .א"של שגרירות סלובניה בת, 2009 של חודש נובמבר eNewsletterמתוך הירחון 
  . לשגרירות סלובניה בישראל15-יום השנה ה

  .מר אביגדור ליברמן, מ ראש הממשלה ושר החוץ"קטעים מדברי מו
מדינת ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות שהכירו ברפובליקה החדשה של סלובניה וקיימה 

תמיכתה של מדינת ישראל במאמציה של סלובקיה לעמוד באתגרים . יחסים דיפלומטייםאיתה 
  .השונים זכורים לנו לטובה בסלובניה
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  . הוקמה שגרירות סלובניה בישראל1994בשנת 
  ראויה להערכה ואין ספק,  שנים אלה15במשך , הפעילות הנרחבת והנמרצות של השגרירות
  .שתרמה רבות ליחסים החמים בין הארצות

  . שנה לשגרירות בישראל15איחולי החמים לרפובליקה הסלובנית במלאת 
  . בשנים הבאותבתקווה לפריחת קשרי הידידות ושיתוף הפעולה

  אביגדור ליברמן
  
  .בוגאר'אל זומדברי שר החוץ הסלובני מר סמטעים ק

  .שגרירויות הראשונות שפתחנו מחוץ לאירופהאביב היא אחת ה-בתלהשגרירות 
  .ארצותה השנים מאז הקמתה חלה התפתחות רבה ביחסים בין שתי 15במשך 
הסחר . אף להידוק היחסים, 2008לטובה את היותנו נשיאי האיחוד האירופאי בשנת ניצלנו 

 ישראלים מבקרים  30,000 - מיליון יורו בשנה ויותר מ100 -כהבילטרלי בטובין ושירותים הגיע ל
היא ישראל . לנו קשרים תרבותיים ומדעייםיש . מורה על הידוק הקשריםהכל . מדי שנה בסלובניה

  .במחקר ובהיטק, בין המדינות המובילות בעולם המדע
  .מצפה ששיתוף הפעולה המדעי ימשך ויתהדקאני 
  .דבר שיקרב יותר בנינו, מקווה שבקרוב נוכל לפתוח את שגרירות ישראל בליובליאנהאני 
  .נשארים מחויבים לשיתוף הפעולה בנינו לטובת ולרווחת האזרחים של שתי המדינותאנו 

  בוגאר'זסמואל 
  

  שחר-משה בן
  ל"ני לבל ז'ערב זיכרון לחברתנו ג

 ני לבל היקרה ' ערכנו את ערב הזיכרון ג24/12/2009, ביום חמישי
  .שהלכה לעולמה בסוף אוקטובר השנה

ח "בי(אביב -הערב התקיים באולם ההרצאות של המרכז הרפואי תל
  . הספר לטכנאי הרנטגןני הייתה מנהלת בית'שם ג) איכילוב

ני 'את הערב הנחה מר דניאל פוגל והרבה חברים ומכרים דברו על ג
מר . ני האדם'וביחוד על ג  הרנטגנאית,  סטוריוניתיהה, העיתונאית

מאיכילוב סיפר על המחזורים הרבים של טכנאים , אברהם אוסלנדר
דניאל כספי מאיכילוב ' פרופ. שהוסמכו בתקופתה ושהוא אחד מהם

יפר שעד היום הוא מוצא את עצמו מתייעץ איתה בנושאים הקשורים ס
אימו , ני' ספרות ושירה והעיתונאי איתי אנגל סיפר על ג-לתחביביו 

שאיתה התייעץ לפני מסעותיו בארצות המריבה השונות וביניהן , השניה
צבי הדגיש את -מר יצחק בצלאל ממכון בן. ארצות יוגוסלביה לשעבר

וחבריה . ית במלא מובן המילה למרות שלא הייתה לה השכלה אקדמאית בנושאהיותה היסטוריונ
ר "ד, יהודית וינקלר' העיתונאית הגב, דרומר-ר שלי רחל לוי"ד, ציון-דינה קטן בן' וחברותיה הגב
סיפרו עליה מכל זוויות החיים " יד ושם"שחורי מר פרומי "מר מילן פוגל וד,  אליעזר פפו
רותי ומר יוסף ' את הערב ליוו מר דושן מיהלק שניגן על אורגן ושר ביחד עם הגב. האפשריות

והחייתה וסיימו את הערב בשיר יובנו " הצילה"ני 'הם שרו שירים שג. מרים אביעזר' מבוקי והגב'ז
  .ני כל כך אהבה'יובנקה שג

מצאתי לנכון לצטט את דבריו של מר שמואל אביעזר שהיו .  בערב הזיכרוןהרבה דברים נאמרו
  :קצרים וממצאים

מצאתי   .פיותייוכהכרתי אותה עלו מעלותיה על צ .ני בטרם פגשתי אותה'שמעתי שמה של ג"
, את שפעת הגבורה שצופן בליבו אהבת הבריות ורצון עז להנחיל לעולם ,חכוםיאדם מלא כשרון ות

רבי הפרטים שנכתבו בידע רב   בספריה.ר הרוחני הפועם של יהדות יוגוסלביההאהבה והעוש
  .וברגש

שיאיר את  עלה זה של גני יניב לה אהדה מתמשכת מעבר לגבולות הזמן וימשיך להוות לפידופ
  .העתיד ולא ייכבה

  .דמעה ניגרת על פרח שנבל, פסקתימנגינה נהכשהמיתר ניקרע ו, וכיום
האם אין שם ? את החיים  העשירוהו החיים כנגד אדם שמעלותיו העשירומה בצע בימיו של אדם ש

  ?טוב מותר משמן טוב
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   .וכך העשירה גני את כל אלה שהכירוה .החיים נמדדים בערכם ולא באורכם
  .נאמנות =  נ :חוכמה =  ח :התנדבות=  ה  "שקר החן והבל היופי: "בספר משלי כתוב
  .ני התברכה באלה המעלות' וג!! "שקר החן", בלי שלושה אלה

  ".ת אצורה דמותך הנשגבהייתה ובלבנו, תשוטי בשלווה בחיי הנצח ,ני'ג
ביחד עם משפחתה מסרביה לערב הזיכרון סגרה את הערב  שהגיעה, אנה לבל' הגב, אחייניתה

במילות תודה באנגלית מתובלת בעברית והודתה לכל אלה שעבדו ועשו וביחד הרימו את ערב 
 .הזיכרון שהיה כה מכובד ומלא באווירה חברתית ורצון טוב של כל הנוכחים

  .ברוךיהי זכרה , ני תחסר לכולנו'ג
  

  ני'ל תרמה להתאחדות את הספרים של ג"ני לבל ז'אחייניתה של ג, אנה לבל' הגב 
  , הספרים יעמדו הלאה למכירה. במחירים מסובסדים, בערב הזיכרון שעמדו למכירה

  .באותם המחירים מסובסדים והתמורה נתרמה על ידה להתאחדות, י ההתאחדות"ע
  .רשימת הספרים תפורסם בנפרד

  
  . לעולים חדשיםדבר הועדה

לדינה ויצחק  ,ללנקה פרנקל'  לגב,Ljudmila Lisina 'לגב ועדת עולים חדשים מבקשת להודות
היחס החם ,על העזרה בקליטת עולים  שחר-שמואל בןלמר ו לעופרה וחיים רוזנבלום, רמר

  ובשילוב העולים בקליטה, שלא במסגרת ההתאחדות,תודות גם לכל מי שעוזר ותורם  . והתמיכה
  !!!תבורכו  .בחברה הישראלית
  מירי דרמן ולילי פפו

  
  .זהות יהודית באומנות מודרנית

 שמענו הרצאה מאלפת של 2/12/09ביום רביעי ה 
, אילן-מרצה בכירה מאוניברסיטת בר, ר מרים ריינר"ד

ההרצאה ". זהות יהודית באומנות מודרנית"בנושא 
בתל אביב ולוותה בהקרנת " בית ביחד"נערכה ב

  .גת להמחשהמצ
דרך , בהרצאתה, ר מרים ריינר הובילה אותנו"ד

מוטיבים יהודיים המופיעים באומנות המודרנית 
ישנם מוטיבים . והסבירה לנו מה זאת אומנות יהודית

החל מתמונה המתארת אירוע יהודי או , שונים כאלה
ודרך שימוש במוטיבים ' משפחה יהודית וכו, בית יהודי

כתובה , כתר תורה, ית כגוןשמגדירים אומנות יהוד
  .ועוד

המשתמשים במוטיבים אלה לבין אומנים , כשפונים לאומנות ניתן למיין בין אומנים שאינם יהודים
  .יהודים

 - 1606(את הצייר הנודע הרמנזון ואן ריין רמברנט  , לדוגמא, בקבוצת הלא יהודים היא הציגה לנו
  .שחי וצייר ברובע היהודי באמסטרדם, )1669

 – 1801(ר מרים ריינר את הצייר דניאל מוריץ אופנהים "בקבוצת הציירים היהודים הציגה לנו ד
את . 19 –המנהגים והטקסים של היהודים במאה ה ,  החיים שהרבה לתאר בציוריו את הוי, )1882

 הגדול בכל יהודימארק שאגאל נחשב לצייר ה, המוכר לנו היטב, )1985 – 1887(מארק שאגאל 
וכן מתאפיינים ציוריו בעולם של , קוביסטיהזרם הסגנון הציור שלו הושפע רבות מ. הזמנים

,  אירופהמזרח בעיירה היהודית והחסידותהוא הרבה לצייר ציורים מהווי עולם ה. פנטסיה וחלום
ציורו .  בלבד23שנפטר בגיל ) 1879 – 1856(ך ואת מאוריצי גוטליב "אך גם צייר בתחום התנ

 על פי זכרונותיו בית כנסתמתאר , )1878(צויר בשנתו האחרונה לחייו , "יום הכיפורים"האחרון 
והוא צייר בו את עצמו שלוש פעמים בין , זהו ציורו המפורסם ביותר של גוטליב. מעיירת הולדתו

, פעם כילד הנמצא משמאלו, פעם כאיש הצעיר שמימין לאדם היושב עם ספר התורה: המתפללים
  . וכן ארוסתו לשעבר, בתמונה נראים גם אביו ואמו.  מימיןבר מצווה ופעם שלישית כנער בגיל

בין התקופות והציירים היה מרתק ופתח פתח לשאלות , ר ריינר"המסע בו הובילה אותנו ד
  .הרצאות נוספות שלהבטח יענו בלש
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http://he.wikipedia.org/wiki/1669
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%98%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94


  נילי גליק
  .חסידת אומות עולם – אירנה סנדלר
 מועמדת לפרס נובל לשנת הייתה, 98שנפטרה לאחרונה בגיל , אירנה סנדלר

בזמן  .שמתכננים הגרמנים עבור היהודים אירנה ידעה מהו הגורל .2007
ווארשה כמומחית  לעבוד בגטו קיבלה אירנה אישור, מלחמת העולם השנייה

    . לביוב ואינסטלציה
המשאית שלה בתחתית  אירנה הבריחה תינוקות יהודים בתא המטען של

 היא השתמשה בשקי יוטה כדי להחביא את .הכפולה של ארגז הכלים שלה
  .הילדים הגדולים יותר

נתנו  שאימנה אותו לנבוח בכל פעם שהחיילים הנאציים, היה לה גם כלב מאחור
והנביחות חיפו גם על קולות , ם הכלב שלההחיילים לא רצו להתעסק ע.  מהגטולה להיכנס ולצאת
  .הבכי של הילדים

הנאצים שברו את רגליה ! לפני שנתפסה, וילדים  תינוקות2500אירנה הצליחה להבריח ולהציל 
אירנה שמרה בצנצנת שקברה בחצר האחורית . והכו אותה מכות קשות, וזרועותיה

  . של כל הילדים שהבריחהמדוקדק רישום שלה
אך רובם , כדי להביא לאיחוד משפחות, ניצלו ניסתה לאתר את כל ההורים שאוליאחרי המלחמה 

אירנה  .עם הוריהם קיבלו משפחות אומנות או אומצו הילדים שלא יכלה לאחד. נספו בתאי הגזים
עבור מצגת , אל גור זכה. היא לא נבחרה .2007הייתה מועמדת לפרס נובל לשלום לשנת 

  .... על התחממות גלובליתשקופיות
    
  

  לאייל רייטר              
   באבלך הכבדיחד איתך         

           על מותו של אביך היקר
  ל"ז           ארווין רייטר 

  חברי התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר

    

מי שמעוניין לקבל במייל את ההודעות שלנו 
טיולים ואירועים שונים ולא , בנושא הרצאות

צה של ההתאחדות נמצא ברשימת התפו
מתבקש לשלוח לנו מייל לכתובת 

com.gmail@hitahdut  . מי שאין לו מייל
ומעוניין  לקבל את ההודעות שלנו בדואר 
מתבקש לשלוח לנו הודעה בכתב 

להתאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר          
  .61026אביב -תל , 2705. ד.ת

  
  
  
  

מחיר 
 האנתולוגיה

 "בארץ אהבתי"
כל מי .  80₪

  שרוכש את האנתולוגיה
  . התשלום ירשם כתרומה להתאחדות
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אם אתה מחפש קרוב משפחה או חבר 
שאמר , אדם שהשאיר עליך רושם עז, מהעבר

רוע שאולי פגשת באי, דבר מה משמעותי
שאין לך מושג  ,היסטורי /פוליטי /חברתי 

איפה הוא נמצא היום והשפיע עמוקות על 
שהציל אותך או עזר לך , תפיסת עולמך

ייתכן והתוכנית תוכל לסייע , בדרך נס 
קומנטרית חדשה שתשודר וסדרה ד. באיתורו

 מחפשת אנשים שמנסים 2ערוץ , "רשת"ב
לאתר קרובי משפחה או חברים שלהם 

גם אם אותו .  שהקשר עמם התנתק,מהעבר
אנחנו נעזרים . אין בעיה, ל"אדם נמצא בחו

במיטב החוקרים הפרטיים שיכולים לאתר 
 .אנשים גם אם הם מעבר לים

' אנחנו מוצאים את צד א, מבחינה עקרונית
ונעזרים במשרד ' בסיפור שמחפש את צד ב

, חקירות מאד רציני שמאתר לנו את האנשים 
יש  .ם מעבר לגבולות ישראלזה יכול לקרות ג

, היסטורי, צבאי, סיפורים עם הקשר דתי
 הכל -כל סיפור והייחוד שלו . עדתי, משפחתי
: ניתן לחייג לטלמסר שמספרו   .אפשרי

052-9996609  
: או באתר רשת

aspx.11569/il.co.ynet.reshet://http  
  

  : כתובת ההתאחדות
)   מול הכניסה לבית הכנסת (108רחוב אלנבי 

  .  2705ד .ת, 61026אביב -תל
 com.gmail@hitahdut  :Email 
  

mailto:hitahdut@gmail.com
mailto:hitahdut@gmail.com
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