צוואה והודו ווגוסלאבוה
הקהולרת בסרביה ובקרואטיה

מבחם שלח

א  .יהודי יוגוסלאביה ביד שתי מלחמות העולם
ממלכת יוגוסלאביה  ,שנוסדה

ב1 -

בדצמבר  , 1918היתה יצור כלאיים מלאכותי  ,פרי

הסכמי ורסאי  ,ונכללו בתוכה עמים  ,עממים  ,שבטים ורסיסי קבוצות אשר המפריד
ביניהם היה רב מהמאחד  .הם כללו

חמישה לאומים  ,דוברי שלוש שפות  ,חסידי

:

שלוש דתות  ,הכותבים בשני סוגי כתב  ,ונוספו להם מיעוטים קטנים יותר

לרוב .

התוצאה היתה מריבות בלתי פוסקות  ,שהובילו לא  -פעם להתנגשויות דמים  ,שינאה
הדדית  ,השתלטות של הסרבים  ,הגדול בין עמי יוגוסלאביה  ,על שאר העמים ולבסוף

להתפוררות מוחלטת ולמלחמת  -אזרחים עקובה

מדם .

היהודים לא נטלו חלק בכל המחלוקות האלה  .הם נהנו ממידה גדולה של חופש
והרגישו עצמם יוגוסלאבים  ,אולי היחידים מכל תושבי המדינה  .בתוך הקיבתן

היהודי נכללו ספרדים שמוצאם מן המחוזות שנשלטו בעבר על  -ידי האימפריה
העות ' מאנית  ,ואשכנזים שמוצאם מאזורי האימפריה האוסטרו  -הונגארית  .על  -פי
נתוני מיפקד רשמי בשנת

היו ביוגוסלאביה

1931

כוללים גם את השתייכותם העדתית

:

57 %

חרדים  .היו הבדלים רבים בין שתי העדות

:

68 , 405

אשכנזים ,

יהודים  ,ונתוני המיפקד

38 . 25 %

ספרדים ,

4 . 72 %

במסורת ומנהגים  ,ברמת התפתחות

כלכלית  ,ברמת השכלה ובמנטאליות  .במילים אחרות  ,היו כאן גורמים רבים שיכלו
להצית מחלוקת ופירוד  ,אולם במציאות שררו בין שתי העדות יחסים של הארמוניה
גדולה ושיתוף  -פעולה  .לאחר מלחמת  -העולם הראשונה צמחה ביהדות יוגוסלאביה ,
בשתי עדותיה מנהיגות ציונית

צעירה .

במאבק המשותף של הציונים להגמוניה

בקהילות היתה זהות בין מנהיגים ספרדיים מסאראייבו ומבלגראד למנהיגים
אשכנזיים מזאגרב ומאוסייק  ,נעלמו ההבדלים העדתיים והמטרה המשותפת קירבה
את הרחוקים  .ואכן קשה להבחין בהבדלים כלשהם בעלי רקע עדתי במחלוקות שהיו
בארגונים

המרכזיים של יהדות

יוגוסלאביה .

תהליך ההתקרבות בין ספרדים

לאשכנזים היה נמרץ ובא לידי ביטוי לא רק בשיתוף  -הפעולה בעניינים יהודיים
כלליים אלא גם במישור האישי  ,וראיה לכך היא הגידול בשיעור הנישואים הבין -

עדתיים .
1

ן

ראה  :פריידגרייך  ,עמ '  . 223מספר הזוגות המעורבים בקהילת סאראייבר בין שתי מלחמות העולם
גדל פי שלושה

 :מ  5 -ל 14 -

אחוזים .

32

ן

מנחם שלח

יהודי יוגוסלאביה  ,למרות היותם קיבךן קטן במספרו  ,פיתחו פעילות ציבורית
ענפה ונרחבת  .בשנת

1940

היו ביוגוסלאביה

% 17

קהילות יהודיות  .קהילות האשכנזים

וקהילות הספרדים כאתת היו מאוגדות באיגוד ארצי  ,רבים היו חברי ההסתדרות
הציונית  ,מרבית בני הנוער השתתפו בפעילות תנועות  -הנוער הציוניות והתאגדות

הספורט ' מכבי '  .אלפי נשים היו חברות ' ויצו '  ,בערים ובעיירות קמו מוסדות סעד ,
רשת בתי  -ספר שבהם למדו בימי ראשון איפשרה לגילאים הצעירים לרכוש חינוך
יהודי יסודי  ,שבועון ארצי  ' ,ז ' ידוב '  ,ועיתונות יהודית מקומית נתנו ביטוי להלכי -
הרוח בציבור

היהודי .

השלטון המרכזי העניק הכרה רשמית לכל הדתות במדינה ,

2

לרבות הדת היהודית  ,ותמיכה כספית מסוימת לעדה היהודית  .גם מצבם הכלכלי של

היהודים היה טוב  ,אך פה ושם  ,בעיקר בדרום המדינה  ,היו קהילות יהודיות עניות .
אף  -על  -פי  -כן לאחר עליית היטלר לשלטון גברה האנטישמיות ביוגוסלאביה .
מרכז ההסתה היה בקרואטיה הקאתולית  ,אשר הלאומנים הקיצוניים בתוכה חתרו
לעצמאות מדינית וטיפחו שוביניזם אנטי  -סרבי ואנטישמי  .גם מצבה המדיני של
יוגוסלאביה  ,שהיתה נתונה בין הפטיש הרבאנשיסטי האיטלקי והסדן הגרמני הנאצי ,
ובנוסף להם ההונגארים והבולגארים שלטשו עין על מחוזות הגבול היוגוסלאביים ,
ההמיר את מצב היהודים

במדינה .

כאשר בסוף שנות השלושים התמוטט מערך

הבריתות הצרפתי במזרח אירופה ובדרומה חיפשה יוגוסלאביה פטרון חדש ומצאה

את גרמניה  .אמנם חוגים רחבים בעם הסרבי לא קיבלו ברצון את האוריינטאציה

הפרו  -גרמנית אולם רבים ממנהיגיו היו מוכנים  ,לצורך פיוס  ,לעשות מחוות בלתי
מחיבות כלפי ברלין  .אחת המחוות היתה חקיקה אנטי  -יהודית בשנת  , % 940שכללה

נומרוס קלאוזוס בבתי  -ספר והגבילה את הפעילות הכלכלית של היהודים  .חוקים
אלה היה בהם כדי לאותת על מה שעלול להתחולל בעתיד  .הלחץ הגרמני על
יוגוסלאביה

להצטרף לציר ברלין  -רומא  -טוקיו ( בדומה להונגאריה  ,בולגאריה

ורומאניה ) הגיע לשיאו בהתחלת שנת
צאתו למערכה

. % 941

היטלר רצה לנטרל את יוגוסלאביה לפני

נגד ברית  -המועצות  ,ואמנם במארס

1941

הסכימה

ממשלת

יוגוסלאביה להצטרף למדינות ה ' ציר '  .כתגובה על כך התחוללה בבלגראד הפיכת

קצינים פרו  -מערביים והממשלה

הודחה .

תגובת היטלר על כך היתה מהירה

וברוטאלית  .מתקפת צבאו על יוגוסלאביה נפתחה

באפריל בהפצצת טרור על

ב6 -

הבירה הבלתי  -מוגנת בלגראד ותוך פחות משבועיים בא הקץ

על ההתנגדות הצבאית .

אולם היטלר לא הסתפק בהכנעת הממרים את פיו אלא רצה לשים קץ ליוגוסלאביה
כישות מדינית ולבתרה  .כל אחד מבעלי בריתו במערכה על יוגוסלאביה קיבלו נתח

ממנה  :איטליה סיפחה את מרבית החוף האדריאטי וכן נתחים מסלוסניה  ,מונט4גרו

וקוסובו שליד הגבול האלבאני ; בולגאריה סיפחה את סאקדוניה בדרום ; הונגאריה
2

על

תולדות יהודי יוגוסלאביה עד סוף המאה

המלחמות  -ראה

:

פריידנרייך

כבוסנה ובהרצגובינה  -ראה

:

;

ה 19 -

שלח  ,רצח  ,עמ '

ריזוויץ .

-

ראה

; 42 - 33

:

אבנטוב  .על התקופה שבין שתי
על הספרות והעיתונות היהודית

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

את אזור באצ ' קה ובאראניה בצפון  -מזרח

מסלובניה ואת אזור באנאט

בם8ע) .

(

;

ן

33

גרמניה נטלה לעצמה את סרביה  ,חלק

גולת הכותרת של הכיבוש היתה הקמת

~

' המדינה הקרואטית העצמאית ' הגרורה  ,שבראשה העמידו היטלר ומוסוליני את
שנטה פאבליץ '

( 6אטע8ץ

 , Anteעורך  -דין קרואטי גולה  ,ראש תנועת טרור קרואטית

בדלנית בשם ' אוסטאשה '  ,אשר עסקה בין שתי מלחמות  -העולם במעשי רצח וחבלה
שכוונו נגד השלטון

המרכזי .

3

הכיבוש המהיר מאוד של יוגוסלאביה  ,ויותר מזה ביתורה  ,הנחית מלכתחילה מכה
קשה על היהודים  .המנהיגות המרכזית תדלה לפעול ונותקו הקשרים בין הקהילות

באזורי הכיבוש השונים  .פרנסים מקומיים נאלצו להתמודד לבדם עם בעיות

קשות .

נוסף לכך  ' ,הפתרון הסופי ' ביוגוסלאביה בוצע במהירות רבה  ,ומרבית היהודים
נכלאו במחנות עד סוף

1941

וחוסלו עד אמצע

. 1942

בשל ביתור המדינה התבצע

רצח היהודים בכל אזור באורח שונה  :סרביה לא דמתה לקרואטיה ושתיהן היו שונות

מהאזורים שבשליטת הונגאריה או בולגאריה  .יוצאים מכלל זה היו האיטלקים ,

שהגנו בעקשנות ובמסירות על היהודים באזורי הכיבוש שלהם .

4

עם זאת  ,התוצאה

הסופית היתה אחת ועל כולם פיקחה גרמניה אשר לא הירפתה מהיהודים  ,ודירבנה
האיצה ולחצה על בעלי בריתה לסיים את מלאכת הרצח או למסור את היהודים

לטיפולה .
להלן אדון בהשמדת הקהילות היהודיות תחילה בסרביה ואחר  -כך במדינה
הקרואטית ( שכללה גם את בוסנה והרצגוביבה )  ,שכן באזורים אלה בעיקר היו

מרוכזות הקהילות הספרדיות ביוגוסלאביה ( על הקהילה הספרדית השלישית בגודלה

ביוגוסלאביה  -קהילת סקופיה  -ראה להלן במאמר על השמדת היהודים
במאקדוניה  ,מאת ג ' ני

לבל ) .

בשל קוצר המצע  ,אתרכז בעיקר בקהילות הגדולות

:

בלגראד וסאראייבו  .אך בפתח הדברים ראוי להדגיש  :גרמניה הנאצית לא הבדילה
בין יהודי ליהודי ולא ייחסה שום חשיבות לגילו  ,מינו או מוצאו העדתי  .כל היהודים

היו בני  -מוות  .לפיכך בבואנו לדון בנפרד בקהילות סרביה וקרואטיה בעת השואה ,
שבהן בעיקר היתה מרוכזת היהדות הספרדית ביוגוסלאביה  ,נזכור כי הפרדה זו באה
אך ורק לצורך הדיון בהקשר המיוחד שלפנינו  -גורלן של הקהילות הספרדיות
בארצות שונות באותה תקופה  .יתר  -על  -כן  ,מעטות הדוגמאות בתולדות עמנו בעת
החדשה  ,שבהן פעלו הספרדים והאשכנזים מתוך הארמוניה כה רבה וכמעט מתוך
טישטוש הבדלים עדתיים  -כמו

3

ביוגוסלאביה .

האוסטאשים  ,שרבים מתומכיהם היו פושעים ובאו משולי החברה  ,מספרם היה קטן והשפעתם
בין שתי המלחמות היתה מעטה מאוד  .גולת הכותרת לפעילותם הטרוריסטית היתה רצת מלך
יוגוסלאביה אלכסנדר  ,בעת ביקורו הממלכתי בצרפת

ב 934 -

,

.

הם תתרו להקמת מדינה קרואטית

עצמאית  ,צידדו בשימוש בלתי מרוסן באלימות וטיפחו שינאה תהומית לסרבים  .רק באחרונה
החלו ביוגוסלאביה במחקר שיטתי של תנועה זו  -ראה
4

:

יל"ן '  -בוט "ן ' .

התנהגות האיטלקים היא פרשה מיוחדת  ,הראויה לדיון מפורט  -ראה

עמ '

דד; 255 - 1

שלח ,

חשבון .

:

קארפי ; שלח  ,רצח ,

מראה העיר בלגראד  -למעלה נהר הדאנובה  ,מלפנים נהר המאווה וגשר מעליו המחבר את העיר עם
סאימישטה ,

מרכז לירידים ששימש מחנה  -מעצר ליהודים

ב  .חיסרל יהודי בלגראד
בבלגראד התגוררו ערב מלחמת  -העולם השנייה יותר

מ 10 -

העדה הספרדית  .קהילה יהודית נוסדה במקום עוד במאה

אלפים יהודים  ,רובם בני

ה , 16 -

עם בואם של סוחרים

נבעלי  -מלאכה יהודים אליה מסאלוניקי  ,קושטא וערים אחרות  .ככל שבלגראד גדלה
והפכה מעיירה קטנה ונידחת לבירת ממלכה  ,כן גדל בה הישוב היהודי  ,עד היותו
למרכז יהדות יוגוסלאביה בין שתי מלחמות  -העולם  .בה התרכזו אירגון הגג של
הקהילות היהודיות ביוגוסלאביה ואירגונים יהודיים חשובים נוספים  ,ואילו מרכז
ההסתדרות הציונית במדינה זו ומערכת העיתון המרכזי

( בירת

קרואטיה ) ,

' ז ' ידוב ' ) ( Zidov

היו בזאגרב

לפי החלטת המוסדות היהודיים הארציים שביקשו לקיים בדרך זו

חלוקת סמכויות בין הקהילות שבערים הראשיות  .בבלגראד הגנו פרנסי הקהל על
האינטרסים היהודיים בפני

השלטונות  ,הקהילה שיגשגה ורבים מחבריה נמנו עם

בעלי המקצועות החופשיים

:

עורכי  -דין ,

רופאים ,

עיתונאים

;

כן היו בה סוחרים

ובעלי  -עסקים אמידים  .כמו בשאר הקהילות ביוגוסלאביה שררה בבלגראד הארמוניה
בין

הרוב הספרדי למיעוט האשכנזי  ,ובמידה שהיו חילוקי  -דעות יסודם היה

אידיאולוגי בדרך  -כלל ( ציונים  -אנטי ציונים  ,שמאל  -ימין  ,צעירים  -ותיקים ) .
מעמד היהודים בקרב הרוב הסרבי היה איתן  .הסרבים שהם פראבוסלאבים ( נוצרים
אורתודוקסים ) ,

בניגוד לקרואטים שהם קאתולים ומוסלמים  ,לא נדבקו בחידק

האנטישמי והתייחסו אל היהודים כאל שאר התושבים בני דת אחרת  .יחס זה מקורו
34

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

בעמדתה

של

האוהדת

הכנסייה

הפראבוסלאבית

הסרבית

כלפי

ן

35

וכן

יהודים

בהשתלבות היהודים בתהליכים הלאומיים  ,החברתיים  ,התרבותיים והכלכליים
שעברו

סרביה .

על

היהודים

נאמנות

הנלהבת

ותמיכתם

ברעיון

היוגוסלאבית  ,בניגוד לעמדת מיעוטים אחרים  ,תרמה גם היא למעמדם

האחדות

הטוב .

5

עם

זאת גם בסרביה צצו מדי פעם גילויים של אנטישמיות  .השפעת הנאצים ניכרה בקרב

הימין הסרבי הפרו  -פאשיסטי  ,אולם היה זה מיעוט קטן  ,מורכב מקבוצות שוליים
חסרות השפעה שניהלו הסתה קולנית

פרועה .

6

ו  .הכלבוש הנאצי
הפצצת הטרור הגרמנית על בירת יוגוסלאביה ניחתה כרעם ביום בהיר  .ואכן בלגראד
נכ -בשה

ב 12 -

באפריל  ,פחות משבוע לאחר פרוץ הקרבות  .השלטון הגרמני התבסס

במקום תוך זמן קצר ביותר  ,בראשות איש צבא בכיר ( עד פרוזן המרד שימשו בתפקיד

זה גנראלים של חיל  -האוויר הגרמני  ,משום שבחלוקת האלפרכלות
הנאציים נפלה סרביה בחלקו של מפקד חיל  -האוויר ,

גריבג ) .

המנהיגים

בלן

מושל סרבלה היה כפוף

תחילה ישירות להלטלר ומאוחר יותר למפקד הצבא בבאלקאב " ם  .המימשל בחלק

לזרוע צבאית ולזרוע אזרחית .

בראש המינהל האזרחי  ,הנוגע לערתנו  ,עמד

גרופנפיהרר ( לויטבאבט  -גבראל ) הס " ס האראלד טורבר  . ( Harala Tvrnerהוא ה " ה
דין ואדמלביסטראטור מבוסה ,
מקורב לצמרת הס " ס  ,בעל השכלה גבוהה  ,עורך ~ -

שרכש נסיון בניהול שטחי כיבוש בתפקידיו הקודמים בפולין וכראש המינהל האזרחי
בפארים  .טורנר תפס מקום מרכזי בהשמדת יהודי סרביה וחתם על מרבית המסמכים
הקשורים לפרשה

זו .

7

סייע לידו בהשמדת יהודים  ,מפקד משטרת הביטחון של

סרביה סטאנדארטנפיהרר ( קולונל) הס " ס וילהלם פוקס  .היחסים בין השניים לא היו
טובים במיוחד  ,אולם בעניין היהודי פעלו בתיאום  .פוקס  ,בשעתו שלישו של הימלר ,
היה אנטישמי שלוח רסן ופעל מתוך שיכנוע פנימי עמוק ושקדנות

רבה .

היה מדור מיוחד לענייני יהודים  ,ועליו פיקד אובטרשטורמפיהרר

פרידריך שטראקה . ( Stracke -

8

במשרדו

( לויטנאנט )

בענייני היהודים היו מעורבים גם נציג משרד החרן

פליקס בנצלר  (BenzlerJדיפלומאט מקצועי ותיק
הגרמני בבלגראד ,
~

;

הממתה על

כלכלת סרביה פראנץ נויהאוזן  (NeaahaasenJאיש  -עסקים מפוקפק שישב בסרביה
5

על

קהילת בלגיאד עד סוף המאה

העולם  -פריידנרייך  ,עמ '
6

. 40 - 26

הבולט בין האנטישמים הסרבים היה דימיטריה ליוט " ן ' (מ1011ן ) וארגונו הפאשיסטי ' זבור '

). ( Zbor
עמ '
7

ה 19 -

-

ראה

:

אבנטוב  ,עמ '

ביוזמתו תורגמו לסרבית  -קרואטית ' הפרוטוקולים של זקני ציון '  -ראה  :פריידנרייך ,

73ן , 174 -

. 184

דמותו של טורנר שנויה במחלוקת  .פרופסור בראונינג  ,שעסק בתולדות חייו  ,סבור שהיה אדם
חלש  ,קארייריסט הפכפך אשר נסחף אחר המאורעות ולא יזם

אני חולק על
8

; 171 - 129

כין שתי מלחמות -

הוכחות

מאומה  ,לפחות בעניין היהודים .

דעתו .

לכך מצויות בתיקו האישי של פוקס  -ראה

:

מרכז

תיעוד .

ן
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מנחם שלח

לפני המלחמה וקידם את האינטרסים של האימפריה הכלכלית של פטרונו גרינג ; וכן
מפקד הצבא במקום  ,מי שהיה אחראי לדיכוי המרד הסרבי  ,גבראל פראנץ בוהמה

. (Boehrne
הגרמנים לא יכלו לבצע את השמדת היהודים בכוחות המוגבלים שעמדו לרשותם ,

~

ולכן גייסו לעזרתם משתפי  -פעולה מקומיים  .מלכתחילה היתה מדיניותם מושתתת
על מציאת קוויזלינגים מקומיים  ,אך
לבסוף נמצא להם גנראל נדיין '

הדבר לא היה קל  ,בשל האיבה ששררה כלפיהם .

(  ) 0416ו ) ,

מי שהיה בשעתו שר הביטחון היוגוסלאבי ,

והם הקימו מעין ממשלה  ,שהצדיקה את קיומה באנטי  -קומוניזם ובהשלמה עם
הכיבוש  .בממשלה הגרורה של נדיץ ' עסקו בענייני יהודים אבשי המחלקה הפוליטית
של משטרת

האחראי על משטרה זו היה ראש  -העיר דרא4י יובאניי " ן '

בלגראד .

ע , )30איש מושהת ופוליטיקאי מתוסכל  ,שביצע חלק מן העבודה השחורה

( 16ע0ת
~

למען אדוניו הגרמנים

:

מעצרים  ,חיפושים  ,שמירה על חלק ממחנות -הריכוז  ,ותוך

כדי כך שלח ידיו בביזה .

הגרמנים שילמו בונוסים לסרבים אלה על עבודתם

' המועילה '  .לפי הוראת מפקד משטרת הביטחון  ,פוקס  ,היו מפקד משטרת בלגראד

וסגנו זכאים לתגמול מיוחד בשל פעילותם בדיכוי יהודים .

9

בתוך הסבך הביורוקראטי

הגרמני והסרבי  ,שבו היה פקיד לפקיד זאב וכל אחד ניסה להכשיל את רעהו  ,נוצרה
הארמוניה דווקא בעניין היהודי  ,כאשר כל אחד עושה שימוש בדם היהודי לקידום

שלו .

הקאריירה

0ן

הגרמנים הגיעו לבלגראד והגזרות האנטי  -יהודיות בידם  .הם פעלו על  -פי שיגרת
הנוהג בכל רחבי האימפריה הנאצית  .באמצע אפריל  , 1941ימים מעטים לאחר

הכיבוש  ,כבר הופעלו הגזירות הראשונות  .החשובה בהן היתה חובת הרישום  .היעבות
היהודים היתה רבה  ,אם בגלל איום ההוצאה להורג ואם בגלל אי הבבתם את משמעות
הרישום  .מכל מקום  ,הגרמנים הצליחו לערוך כרטסת מפורטת של
יותר

כ 9000 -

שמות -

אחוז מיהודי העיר  -וזו שימשה אותם היטב בשעת המעצרים  .אחר  -כך

מ 80 -

באה שורה הצווים הידועה  :נשיאת הטלאי הצהוב  ,איסורי תבועה למיניהם  ,החרמה
רכוש  ,מינוי נאמנים בבתי  -עסק  ,פיטורין ממשרות ממשלתיות  ,איסורי תעסוקה

ועוד " .

כמו כן הוצאו מרבית הגברים ולא  -מעט בשים לעבודות  -פרך  ,בעיקר בפינוי

ההריסות בעיר  ,בשיקום מערכות המים  ,הביוב והחשמל  ,בהעמסת מטענים למען

ועוד .

הגרמנים

בפקודת הגרמנים נמשכה הפעילות הקהילתית של יהודי בלגראד  ,בראשות
'  . ( ' Vertretang er J dischen t]eEeinschaftעסקני
' נציגות עדת היהודים '
~

~

9

ראה :

בורוביץ '  ,עמ '  . 133 - 132בחקירתו לאחר המלחמה סיפר

יהודים
10

11

חילק לאנשיו פרסים בסך .

1 4

~
יובאנוביץ '  ,כי בעבור תפיסת

מיליון דינאר .

כתב על כך בראונינג  ,במאמריו המאלפים על השמדת יהודי סרביה  -ראה
ווהרמאכט  ,עמ ' . 21
על חובת הרישום ונשיאת הטלאי הצהוב  -ראה  :איו " ש 1202 / 180 ,
ראה

:

איבאנוב " ן  ,עמ '

; 293

איו " ש ,

. 010 / 3

 ; 3 . % 1על

:

בראונינג ,

שאר גזרות -

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

ן
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הקהילה  ,בראשות אמיל דויטש  ( [) eatschושמואל מילה דימאיו (  ] 0830ט ( , ) 1פעלו
בנסיבות קשות ביותר  ,לא  -פעם~ מתוך סיכון עצמי רב  ,ועשו כמיטב יכולתם כדי

להתמודד עם הגזרות שהלכו ותכפו  .במסגרת הקהילה פעלו מוסדות סעד  ,מטבחים

ציבוריים וכן מערכת בריאות  ,שכללה בית  -חולים ושתי מרפאות  .אנשי הקהילה ניסו
כמיטב יכולתם לחלק את המעמסה הכלכלית בין חבריה  ,כאשר לא  -פעם הטילו

הגרמנים על הציבור קנסות קולקטיביים עצומים  .כמו  -כן היה עליהם לדאוג לאלפי

היהודים שגורשו על  -ידי הגרמנים מאזור באנאט .

2ן

היהודים הראשונים בבלגראד נעצרו על  -ידי הגרמנים עם בואם לעיר  ,אולם הם
נעצרו לא בשל יהדותם אלא כחלק ממעצרי מנע וחקירה על  -פי רשימה שהוכנה
במחלקת הריגול הנגדי ( מחלקה

6

שבמשרד הראשי לבטחון הרייך

המערכה על יוגוסלאביה  .הרשימה כללה

3000

בברלין ) ,

קודם

איש מכל שכבות הציבור בבלגראד

:

מדינאים  ,אנשי  -רוח  ,בעלי  -הון  ,אנשי כמורה ועוד  ,אשר המשותף להם היה קשריהם ,
כביכול  ,עם המערב ועם מוסדות בינלאומיים שונים  .רבים מהעצורים היו חברי

12

על הקהילה הוטלו שלדשה קנסות קולקטיביים
דינאר ( שער הדולאר באותה עת היה

( קונטריבוציות )

כ  400 -דינאר )

-

ראה

:

בסך מיליון .

5

מיליון ו  6 -מיליון

מוזיאון יהודי 1 ) 21 - 2 - 4 / 4הדיווח

המהימן ביותר על פעילות ועד הקהילה בבלגראד מצוי בזכרונותיו של ד " ר אשכנזי  ,ראש שירות

הכריאות  ,והיחיד בין חברי הועד שנותר בחיים  -ראה

:

אשכנזי .

משמאל  :חשמלית ביוגוסלאביה הכבושה ( כנראה בלגראד )  ,ועליה כתובת ' ליהודים

אסור ' ( להיכנס )

מימין  :הרופא ד " ר חיים כהן  ,תלוי על עמוד  -חשמל בשאבאץ  ,על הקיר כרזה  ' :היהודים הם חורבנכם

ן
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מנחם שלח

' הבונים החופשיים ' ו ' בני ברית '  ,דבר המצביע על קונצפציה של ' זקני ציון '  .ברשימה

נכללו לא  -מעט יהודים  ,אך רובם שוחררו כעבור ימים ספורים  .היהודים שנותרו
במעצר היו נשיא איגוד הקהילות ד " ר פרידריך פופס ( 5קסץ )  ,רבה האשכנזי של
בלגראד הרב יצחק הכהן שלאנג

( ) 515 ~ 8

ורבה הספרדי של סאראייבו ד " ר מורחן לוי ,

ששהה באותה עת בבלגראד  .השלושה הועברו לחקירה באוסטריה ושוחררו רק
כעבור

כשנה .

]3

עד פררן ההתקוממות של הסרבים נגד הגרמנים  ,ביולי  , % 941לא

נערכו מעצרים בהיקף

גדול .

בסוף יוני החמיר מאוד המצב  .את שפחדו מפניו הגרמנים בא להם  .היטלר הזהיר

לא * פעם את מפקדיו מפני עקשותם  ,מרדנותם ושנאתם של הסרבים לגרמנים  .תיסכול
התבוסה  ,חרפת הכניעה ומעל לכל הברוטאליות של הכובשים הביאו להתפרצות

סרבית נגד גרמניה לאחר פלישתה לרוסיה  .היה זה מרד

עממי  ,ששום גורם לא אירגן

ולא הכין אותו  .חיילים גרמנים נקטלו  ,משאיות של הצבא הועלו באש  ,חילות  -מצב
הונסו מכפרים ומעיירות  ,תחנות משטרה נכבשו ונשק חולק לכל דורש  .מחוזות
שלמים בסרביה ננטשו

על  -ידי הכובשים .

תוך שבועות -ספורים נטלה המפלגה

הקומוניסטית  ,הקטנה אך המאורגנת היטב ולמודת המחתרת  ,את הנהגת המרד
לידיה  .הלחימה הבלחי מאורגנת הפכה למערכה צבאית  .הגרמנים שהופתעו והיו
חסרי אונים התאוששו  .תגבורות של צבאם הוחשו מיוון ומצרפת לסרביה ואט אט

נהפכה הקערה על פיה  .הגרמנים נקטו שיטת לחימה  ,שעיקרה טרור אכזרי  ,ברברי

וחסר הבחנה  :ענישה המונית  ,גדושה הוצאות  -להורג ורצח  ,העלאה באש של כפרים
באזורי הלחימה  ,גירוש נשים וטף ממקומם  ,כליאת גברים  .עשרות אלפי סרבים

נרצחו בלא אשם  .על  -פי הוראה מהיטלר  ,המפקדים הגרמנים שבשטח הוציאו להורג
על כל גרמני הרוג -

100

איש ועל כל גרמני פצוע -

לא ביישו את עמיתיהם  ,רוצחי הס " ס  .עד סוף שנת

הפעילות הפארטיזאנית נמשכה

אחרי  -כן .

50

% 941

איש  .אבירי הצבא הגרמני
דוכא המרד הסרבי  ,אף כי

]4

מיולי עד דצמבר  , 1941חודשי המרד והטרור  ,הוצאו להורג מרבית הגברים

היהודים בסרביה  .לכאורה היתה רציחתם חלק מדיכוי המרד הסרבי  ,אך עיון בפרטי
הפרשה מעלה הקשרים מורכבים

יותר .

ראשי השלטון הגרמני בסרביה ביקשו

להיפטר מהיהודים עוד לפני תחילת המרד  .ראש המינהל טורנר סבר  ,ותמך בו נציג
משרד החוון בנצלר  ,כי גירושם של יהודי סרביה הינו חיוני ודחוף  .עוד במאי

194 %

הריץ בנצלר בקשה לשר החונן הגרמני ריונטרופ לפעול לגירושם של יהודי סרביה

לרומאניה  ,לגרמניה או לפולין  .תחילה ראה זאת ריבנטרופ בחיוב ואף הבטיח לפעול
13

ברשימה חלקית מאוד

המצויה בידי .

21

מבין

71

איש המופיעים ברשימה שהוכנה במשרד

הראשי לבטחון הרייך ערב הפלישה הם יהודים  .המשותף לכל היהודים הוא חברותם במסדר

14

.

' בני ברית '  -ראה  :ארכיון הצבא - 6 /11300978
רובם הגדול נרצחו מאוחר יותר ( הרב שלאנג נרצח

ב 28 -

על מדיניות התגמול הגרמנית בסרביה מצוי חומר

רב .

ברואונינג ,

ווהרמאכט .

יצוין עוד  ,כי העצירים ששוחררו

במארס

. ) 1942

סקירה מרוכזת מצוינת  -ראה

:

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

בהתאם ,

ן

39

אך סירובה החד  -משמעי של רומאניה והפלישה לרוסיה טירפדו את

5ן

התוכנית  .בינתיים הוחל על  -ידי פלוגות הירי של הס " ס ( האיינזאצגרופן) בביצוע
הפתרון הסופי בשטחים שנכבשו מידי הסובייטים ובסרביה התחולל המרד  .תביעת
טורנר נראתה עתה מיותרת  ,אלא שהוא לא ויתר וכדי לחזק את תביעתו גייס נימוקים
חדשים  ,שלפיהם נמנו היהודים עם יוזמי המרד ומנהיגיו  .באוגוסט  , 1941בשיא
המרד  ,שיגר טורנר איגרת לברלין וטען בה

כי :

כאמצעי מיידי לדיכוי המרד תבעתי פעולות קיצוניות נגד קומוניסטים
שייתפסו ונגד כל היהודים  ,כיוון שברור כי היהודים משתפים פעולה עם

הקומוניסטים .

אבקש החלטה בקשר להעברת היהודים במורד הדאנובה

או אל הגנראלגוברנמאן [ פולין ] 6 .י

[ רומאניה ]

משרד החוץ  ,שהיה אמור לסייע בפינוים של היהודים ' מעוררי המהומות '  ,לא נעתר

לפניות החוזרות ונשנות של טורנר ובנצלר  .אפילו תמיכת השליח המיוחד של משרד
החבן הגרמני  ,אדמונד וזנמאייר

, ( Veesenrneyer

שהגיע לבלגראד  ,בתביעת טורנר

סרביה נותרו במקומם  .מבלגראד יצאו שדרים נרגשים
ובנצלר לא הועילה  ,ויהודי
~

שלפיהם היהודים  -שבאותה עת כבר היו כולם כלואים במחנות  -נוטלים חלק
במספר רב של מעשי חבלה  .מברלין יעצו לקברניטי סרביה לכלוא את היהודים  ,דבר
שבוצע כבר ממילא  .אך גם לאחר שמחנות  -הריכוז התמלאו בגברים יהודים התמידו
טורנר ומרעיו בפניות לברלין

בענייני יהודים

:

ראש מחלקת גרמניה מרטין לותר  ( Lutherוראש המדור היהודי

לנער מעל גבם את אנשי בלגראד
 (1ladeלא ידעו כיצד
~

פראנץ ראדמאכר acherJ

ופנו

לבסוף

לגרש את היהודים .

לן

אנשי משרד החרן הגרמני שעסקו

אל

~

המומחה

לענייני

יהודים

במשרד

הראשי לבטחון הרייך ,

שטורמבאנפיהרר אדולף אייכמאן  .בשיחת טלפון עימו ביקשו את חוות  -דעתו  ,מה
ייעשה ביהודי סרביה  .אייכמאן לא הכביר מילים וגזר  ' :לירות ' בהם

erschiessenJ

la

לותר וראדמאכרי אשר עקבו אחרי הדינים וחשבונות של האיינזאצגרופן ברוסיה

וידעו היטב כיצד מטפלים ביהודים שם  ,קיבלו ברצון את הצעת אייכמאן ושיגרו
הוראות ברוח זו לבנצלר  .משום מה לא שוכנעו בבלגראד  ,ובנצלר פנה ישירות לשר

החקן ריבנטרופ ודרש לגרש אח יהודי סרביה  .ריבנטרופ ביקש מלותר להתייחס
לפנייה וקיבל ממנו את התשובה הבאה

15
6

]

17

:

ראה  :גנזך . 06 / 649 ,

מסמכי נירנברג  111 ,ל ) 4נ ( ההדגשה -

במקור) .

ההתדיינות על גורל יהודי סרביה נמשכה במשך חודשים והגנתה למידה רכה של חריקות  .לא
ברור לי מדוע טורנר  ,בנצלר ואחר  -כך גם וזנמייר עמדו על שלהם גם לאחר התחלת ההוצאות

להורג  .ההתכתבות בעניין זה  -ראה  :מסמכי נירנברג  ) ) [ 3354 ,ו .
18

שיחת טלפון זו זכתה לפרסום רב לאחר המלחמה ונדונה במספר משפטים של פושעי  -המלחמה
 -ראה

:

גנזך ,

06 / 1244

( משפט

אתכמאן ) ;

איו " ש  ( TR 10 / 628 ,משפט

ראדמאכר) .

ן

40

מנחם שלח

אם אמנם  . . .היהודים בסרביה מונעים את ביצוע הטיהור במדינה . . .

על

מפקד הצבא במקום לדאוג להרחקתם המיידית  . . .במקומות אחרים חיסלו

מפקדי הצבא יהודים במספרים גדולים הרבה יותר בלי להרעיש עולמות ,

ן

כדי לשים קץ להטרדות המימשל בסרביה הוחלט בפגישה בין ראש המשרד הראשי
לבטחון הרייך  ,היידריך  ,ללותר לשגר לבלגראד כמה מנאמניהם ולכפות פתרון
דראסטי במקום  .ראדמאכר מטעם משרד החוץ ושני אנשים ממחלקתו של אייכמאן
יצאו לבלגראד ונועדו

באוקטובר עם ראשי המימשל

ב 18 -

:

טורנר  ,פוקס ובנצלר .

בראשית השיחה הובהר לנציגים מברלין  ,כי נסיעתם היתה לשוא  .טורנר סיפר  ,כי
מחצית הגברים היהודים בסרביה כבר נורו למוות והמחצית השנייה תוצא להורג

בשבועיים הבאים  .כל זאת במסגרת פעולות  -התגמול על מעשי המתמרדים הסרבים .
הגרמנים בסרביה עצמם הגיעו למסקנתו של

.2

אייכמאן .

20

חיסול הגברים תחילה

באותו פרק  -זמן  ,באוקטובר

, 1941

כבר היה בעיצומו הרג הגברים היהודים בסרביה .

אולם אנו נחזור אל השלבים המוקדמים בחיסולם  .בתחילת המרד הסרבי בסוף יוני
, 1941

כאשר על מעשי החבלה והפגיעות בנפש הגיבו המפקדים הגרמניים על דעת

להורג .

עצמם בהוצאה להורג של בני  -ערובה  ,כבר אז היו יהודים רבים בין המוצאים

ואמנם בהודעות הגרמניות הרשמיות לאוכלוסיה על ההוצאות להורג הובלטה

יהדותם של חלק מבני  -הערובה  .ביולי
כ 300 -

בבלגראד

, 1941

סמוך לתחילת המרד  ,הוצאו להורג

בני  -ערובה  ,ומחציתם היו יהודים .

הטיעון הגרמני המופיע שוב

] 2

ושוב במסמכים  ,שלפיו היו היהודים כביכול יוזמי המרד
גניבת  -דעת  .טורנר כתב על כך במכתב פרטי בסתיו

אני משער שאתה יודע ששורר כאן

ומארגניו  ,היה בבחינת

: 1941

גיהנום אמיתי  . . .ציוויתי

[ בסרביה ]

להוציא להורג אלפיים יהודים ומאתיים צוענים  . . .כל העניין אינו מרנין
במיוחד  ,אך עלינו לעשות זאת  . . .בצורה כזאת תיפתר הבעיה היהודית חיש
מהר  .אם לדייק הרי אין הצדקה להוציא להורג

100

כאשר הכוונה הינה בעצם לסרבים  .אך הם

[ הריכוז ]  . . .וממילא עליהם להעלם .

יהודים על כל הרוג

[ היהודים ]

19
20

ראה  :גנזך

ראה

:

היו שם במחנה

22

כאשר במשפטי נירנברג נשאל על כך פילדמארשאל ליסט

מפקד הצבא הגרמני בבאלקאנים  ,אמר

גרמני ,

) , ( List

שהיה בעת ההיא

:

. 06 / 650

גנזך  . 06 / 170 ,פרטים נוספים על הישיבה בבלגראד  -ראה  :איו " ש ,

 . 7 ] - 68בישיבה זו נדון גם גורל הנשים והילדים .

י2

ראה

:

איו " ש  . 38 ,ק 0 / 628

22

ראה

:

מסמכי נירנברג 0 ,

]

. TR

] 58

ל ) . (4

] ) ( / 268

.

 TRעמ '

ן

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

השבתי כי היהודים המוצאים להורג הינם מתמרדים . . .

ו4

היה לי ברור כי

מנקודת  -ראותה של היהדות הם פועלים נגד גרמניה ומשתפים פעולה עם

הקומוניסטים . . .
שאלה

:

הצדקתי את ההוצאות להורג בכך שהם פועלים

מדוע היו יהודי יוגוסלאביה צריכים להתייחס באיבה כלפי הגרמנים ,

כאשר לדבריך לא ננקטו נגדם שום אמצעים

ליסט

:

נגדנו .

בגלל

ההדדיים בין

הסולידאריות .

היהודים  .י

?

הסולידאריות הגזעית שלהם  .בגלל הקשרים

?

כאמור גם במכתבים הרשמיים העלה טורנר נימוק דומה לזה של ליסט  .בחוזר שהופץ
בין מפקרי היחידות הגרמניות בסרביה  ,כותב טורנר  ,כי האינטלקט היהודי הוא שגרם
לפרקן המלחמה  ,ומשום כך על הגרמנים להשמידו ( ת 1ן ) 1מ

]

"

סע) .

24

חלקם של היהודים במרד הסרבי היה קטן מאוד  ,לא מפני שהם לא רצו להשתתף

בו אלא מפני שבגלל הגזרות הגרמניות לא יכלו לעשות כן  .במקהה אחד בלבד בוצע

מאוד .

מעשה חבלה בידי יהודי  ,והמחיר על כך היה כבד
הצעיר חיים

( גוסה )

ב 25 -

ביולי

1941

השליך

אלמוזלינו בקבוק תבערה על משאית גרמנית שחנתה ברחוב

בבלגראד והצליח לחמוק מרודפיו  .אולם נערה שהכירה אותו נלכדה ומסרה את
זהותו  .הגרמנים נתנו לועד הקהילה היהודית אולטימאטום למסור את התוקף תוך
שעות  ,אולם הנער לא

נמצא .

הגרמנים ריכזו את כל הגברים היהודים בבלגראד

במגרש המיסדרים של המשטרה במרכז העיר  ,הוציאו מתוכם באקראי
והוציאום להורג בו

בלילה ' .

24

122

אנשים

2

הגרמנים לא הסתפקו בפיקוח על היהודים והחליטו לכלוא את כל הגברים

במחנה  -ריכוז .
טופובסקה שיפה

באמצע

אוגוסט

SapeJ

נכלאו

1941

~ (Topovske

ראשוני הגברים

במחנה  -הריכוז

שבפרברי בלגראד  .המבנה הגדול בן שתי

הקומות שימש לפני המלחמה כקסרקטין של חיל התותחנים  ,בקומת הקרקע היו
אורוות לסוסים ובקומה העליונה מגורי החיילים  .כעת הותקנו במבנה דרגשי  -שינה

בני קומתיים וסידורים אחרים  .תנאי  -החיים במחנה היו איומים  ,מרבית האנשים ישנו
בלא שום כיסוי  ,הצפיפות נוראה  ,המזון מועט ואיכותו גרועה  .אולם העצירים לא
שהו במחנה זמן ממושך  .בראשית ספטמבר

941ן

התחילו הגרמנים לחסלם .

26

במקביל לשיא הטרור הגרמני ברחבי סרביה  ,רציחת היהודים הגיעה לשיאה

באוקטובר  ,ומרבית העצירים נרצחו בשני גלים  :בראשית החודש ובסופו  .מדי יום
23

ראה

 :איו " ש  ,פרוטוקול משפט  7למשפט בני  -ערובה ' ) עמ '

היה

נאצי.

24

ראה

25

על פרשת אלמוזלינו מצויים דיווחים גרמניים  -ראה

:

מסמכי נירנברג . NOKW 802 ,

עדויות של יהודים  -ראה  :אשכנזי  ,עמ '

חבר ברית הנוער הקומוניסטי וחבר
26

 16נב  .ראוי אולי להוסיף  ,כי ליסט לא

; 291 - 287

' השומר

:

מסמכי נירנברג

; 551 , 251 . 1057

גנזך  . 06 / 1340 ,לפי דיווחים שונים הוא היה

הצעיר ' .

המידע על מחנה זה מועט ביותר  .לא ידוע על שום אסיר שניצל ממנו  -ראה
; 292 - 291

איבאנוביץ '  ,עמ ' . 300

וכן

:

אשכנזי ,

עמ '

ן

42

מנחם שלח

הוציאו להורג עשרות כלואים  ,על  -פי רשימות שהוכנו מבעוד ערב בהתאם להזמנת
מפקדת העיר .
גל הרצח הראשון בא לאחר התנגשות ביל המתמרדים לגרמנים ליד העיירה
טופולה
לירות

) , ( Topola

ב 2100 -

שבה נהרגו

21

חיילים גרמנים  .בהתאם לצו הפיהרר היו צריכים

בני  -ערובה  .טורנר ציוה על משטרת  -הביטחון  ,שהיתה אחראית

למחנות  -הריכוז  ,להעמיד לרשות הצבא את מספר בני  -הערובה הדרושים מקרב
העצורים היהודים במחנות שאנואץ וטופובסקה

הצבאית .

אנשי היחידה שנפגעה בהתנקשות

לויטנאנט ליפה
הנידון

:

שופה .

27

ההוצאה להורג הוטלה על

פיקד על ההרג קצין הווהרמאכט ,

ובדו " ח המפורט שהוא מסר לממונים עליו ,

) , ( Lieppe

הוצאה להורג של יהודים ב -

11

בבוקר הוצאו האסירים הראשונים מהמחנה

באוקטובר

בבלגראד .

חפירה וכלי  -עבודה אחרים נוצר רושם שמדובר ביציאה
רוחם של האסירים בזמן

הנסיעה . . .

נאמר :

1941

בשל חלוקת אתי

לעבודה . . .

מצב

היה מרומם  .הם שמחו לצאת מהמחנה

שבו  ,ככל הנראה  ,לא שררו תנאים טובים ביותר  . . .ההוצאה להורג בוצעה
בירי ממרחק

מטרים .

12

על כל נידון הוצבו

5

יורים  . . .דברי  -הערך נאספו

והועברו למשטרת הביטחון  .התנהגות האסירים בזמן הירי היתה שקטה  .שניים
ניסו להמלט ונורו

במקום . . .

לבד מזאת לא היו שום אירועים מיוחדים .

היחידה שבה למחנה מרוצה  . . . .בסך  -הכל הוצאו להורג על  -ידי היחידה

449

איש  .למרבה הצער נאלצנו להפסיק את ההוצאות להורג בשל העברתנו

לתפקיד אחר . . .

.

ליחידה של ליפה צורפו מסריטים ממחלקת ההסברה
צילמו את האירועים

האנס דיטריך ואלתר

:

הצבאית  ,אשר ככל הנראה

את מקומו של ליפה בהוצאות  -להורג תפס אוברלויטנאנט

י

( עטא, ) ) 11

"

שפיקד על יחידת משטרה צבאית  ,קצין מסור

שניסה להפיק לקחים ומסקנות מההוצאות להורג ( לאחר המלחמה הוא טיפס בסולם
הדרגות של הצבא

המערב  -גרמני) .

בדיווחו מסוף אוקטובר התאונן על כי בשל אי

כיסוי המשאיות בעיר יכולה האוכלוסיה לראות את האסירים המובלים למוות  ,כי

הנהגים האזרחיים של המשאיות עלולים להפיץ שמועות ממה שראו או שמעו  ,וכי
נשות האסירים מתאספות מדי בוקר בשערי המחנה ועם צאת המשאיות הן פותחות

וצווחות ' .

' ביללות

החלק המעניין בדיווחו עוסק בהוצאות להורג ובהשלכות

הנובעות מכך  ,ואלה דבריו

:

הריגת היהודים פשוטה מזו של הצוענים  .עלי להודות  ,שהיהודים צועדים אל
מותם בשלווה והם ניצבים בשקט בעוד שהצוענים צווחים  ,צועקים וזזים בלי
מסמכי נירנברג 156 , NOKW 192 ,ג () א .

27

ראה

28

ראה  :מסמכי

:

 -ראה

:

נירנברג  , NOKW 497 ,דו " ח ליפה  .ליפה נחקר אחרי המלחמה ולא הועמד לדין

בראונינג  ,ווהרמאכט .

עמ ' . 46

ן

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

43

הרף  . . .אחדים אפילו קפצו לתוך הבורות לפני הפתיחה באש בהעמידם פני
מתים  .בתחילה לא הותירו ההוצאות להורג רושם מיוחד על חייליי  .אולם
למחרת היה אפשר לחוש כי מספר חיילים  ,שהועסקו שעות רבות בהוצאות -

להורג  ,התמוטטו עצביהם  .לאחר מעקב אישי אני סבור  ,שבזמן ההוצאות -

להורג לא ניכרים בקרב החיילים סימנים להפרעות נפשיות  .סימנים אלה
מופיעים כעבור ימים אחדים  ,כאשר האנשים חושבים בערבים בשקט על מה
שעבר עליהם .

29

את התמונה משלים עד  -ראייה צועני  ,ששימש כקברן באותן המתות
הגרמנים הוליכו את האנשים בקבוצות בנות

20

:

איש  .הם העמידו אותם על

שפת הבור  . . .קצין גרמני צייר על גב הנידונים עיגול  ,שאליו היה על היורים
לכוון  . . .כעבור זמן  -מה היה עלינו לערום את הירויים בבור  ,זה על גבי זה ,
שורה על גבי שורה  .לי
גברים יהודים נרצחו בשני מקומות נוספים בסרביה  .יהודי העיר ניש

( ) 1) ] 1

בדרום -

מזרח  ,בואכה גבול בולגאריה  ,וסביבתה הוצאו להורג בראשית  , 1942עקב בריחה

המונית של עצירים קומוניסטים מהמחנה שבו היו כלואים גם יהודים  .בין המוצאים

להורג היו  -לא רק שם  -ילדים בני 2ן  . 13 -אחד מהם כרע על ברכיו לפני
והתחנן  ,בשלבו את

המרצחים

ידיו :

' אנא  ,אנא '  .הוא נגרר לבור ונורה עם כל

האחרים  .יי
קבוצה אחרת של יהודים נרצחה בעיירה שאבאץ '  . ( Sabacרובם פליטים שהיו
עוד

ב 1940 -

ביוגוסלאביה מצפים לקבלת רשיון -
בדרכם לארץ  -ישראל ושהו זמנית
~

מעבר רומאני  .פרשה זו ידועה כ ' פרשת קלאדובו ' בהיסטוריוגראפיה של עלייה ב '

והצלת יהודי אירופה  .אזור שאבאץ עמד במוקד ההתקוממות הסרבית  .העיירה היתה
זירת קרבות וכאן נערך מסע עונשין גרמני עקוב מדם  .יהודי שאבאץ נכלאו עוד
בראשית הקיץ במחנה שליד עיירתם  .הגברים השתתפו בצעדת עונשין נוראה שכפו
הגרמנים על כל הגברים בעיירה  .הוצאת היהודים להורג בראשית אוקטובר

1941

היתה במסגרת הגמול על ההתנקשות בטופולה  ,שעליה סופר לעיל  .בהוצאה להורג
חזה צועני מהסביבה  ,ששימש כקברן  ,וזו עדותו

:

למקום [ ההוצאה להורג ] הגיעה יחידה גרמנית ובה

כ 150 -

איש  .הוגשה להם

ארוחת  -צהריים  .אחרי הארוחה יצאו מתוך שדה תירס סמוך

29

כ 50 -

איש . . .

.

מסמכי נירנברג  NOKW 905 ,די " ח יאלתר  .גם יאלתר נחקר לאחר המלחמה ולא הועמד לדין .
הוא סיפר כי לא היה יכול לעמוד במתח ולאחר שלוש הוצאות להורג שוחרר מהתפקיד  -ראה :
בראונינג  ,ווהרמאכט  ,עמ ' . 46
לבנטאל  ,עמ '

. 20 - 19

30

ראה

] 3

על מחנה ניט  -ראה

:

:

מילנטייביץ '

:

לבנטאל  ,עמ '  ; 39מוזיאון יהודי 22 - 19 - 1 ,

א.

ן

44

מנחם שלח

יהודים  .הם הועמדו ליד יתדות

והחיילים ירו

בעורפם . . .

סימון . . .

עם הפנים

לבור . . .

נשמעה פקודה

ניגשנו בריצה לבור והשלכנו את ההרוגים

פנימה . . .

ראיתי כיצד הגרמנים תולשים מפי הנרצחים שיני זהב  ,כאשר הדבר לא עלה
בידם בעטו בנעליהם המסומרות  . . .בבואנו למחרת מצאנו במקום כלבים
שניזונו מבשר

המומתים .

אחד החיילים הגרמנים ירה בכלב  .בהצביעו על

גוויות היהודים אמר  :אלה כלבים  .ובהצביעו על הכלב שהרג זה עתה הוסיף
וזה אחיהם .

בסוף שנת

% 941

:

32

נותרו בחיים רק כמה מאות גברים יהודים בסרביה  ,שהיו חיוניים

במקומות עבודה שונים ובהחזקת מיתקן מחנה  -הריכוז בסאימישטה ( . ) 5111514 ) 0
עתה  ,משחוסלו רוב הגברים  ,הגיע תור הנשים

והילדים .

 . 5השמדה במשאית גאז
באוקטובר  , 194 %בעיצומן של ההוצאות להורג של הגברים היהודים  ,נערכה  ,כמסופר
לעיל  ,ישיבה בהשתתפות ראשי השלטון הגרמני בסרביה והנציגים שהגיעו

מברלין .

כאשר התברר כי בעיית הגברים היהודים כבר נפתרה  ,נדון באותה ישיבה גורל הנשים

והילדים  .טורנר ובנצלר  ,כבעבר  ,תבעו לפנות את היהודים שנותרו מזרחה למחנות

בפולין  .אנשי המשרד הראשי לבטחון הרייך הבהירו להם  ,כי הפינוי אינו מעשי לפני

ק "ן

 , 1942בגלל סדר עדיפויות שנקבע כבר  ,קשיי תובלה וכיו " ב  .בסוף סוכם  ,כי לפי

שעה ייכלאו כל הנשים והילדים היהודים במחנה  -ריכוז שיוקם לשם כך

בסרביה .

33

לאחר חיפושים אינטנסיביים אותר מקום למחנה  .בגדה השמאלית של נהר סאווה
) , ( Sava

במרחק כמה מאות מטרים ממרכז בלגראד  ,עמדו מבנים שוממים שהוקמו

לפני המלחמה כאתר לירידים

בינלאומיים .

המקום שנקרא סאימישטה התאים

לכליאת המוני אדם  ,אף שהמבנים נפגעו בהפצצת הטרור הגרמנית על בלגראד  .מיד
ניגשו להכנת המחנה  .סביב האתר הוקמו גדרות תיל  ,תאורה  ,מיגדלי שמירה  .במבנה

הגדול שבאתר ( ביתן

)3

נאטמו החלונות המנופצים בקרשים ולאורך הקירות נבנו

שלוש קומות של דרגשי עץ  .כמו כן הוכנו ביתני מינהלה  ,מרפאה  ,חדר חקירות  ,חדר
מתים  ,מקלחת אחת ( לאלפי אסירים ! )  ,מחסנים  ,מיטבח ועוד  .בפגישה עם סגן מפקד
הצבא הגרמני בבאלקאנים גנראל קונצה (  ) 20מט  , ) 1 :שהתקיימה בסוף נובמבר , 1941

סוכם  ,כי הגיעה העת לכלוא את הנשים והילדים היהודים  .בראשית דצמבר הורה
מפקד משטרת הביטחון של סרביה  ,פוקס  ,למשטרה הסרבית לטפל בהבאת היהודים

לסאימישטה .

מ8-

עד

13

בדצמבר הועברו לסאימישטה

אליהם מאוחר יותר נשים וילדים יהודים מכל קצות
לבנטאל  ,עמ '

סרביה ' .
4

על המחנה הופקדה

פיליפוב " ן '  ,עמ ' . 142

32

ראה

33

ראה :

34

מונוגראפיה מצוינת על המחנה  -ראה

:

; 42 - 41

כ 5000 -

נשים וטף ונוספו

גנזך . 06 / 170 ,

 ; 1150איבאנוביץ '  ,עמ ' . 305

:

.

.

ווקומאגוביץ ' עמ '  ; 30 - 5מסמכי נירנברג NOKW

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

המחלקה היהודית בגסטאפו בלגראד  ,בפיקודו של אונטרשטורמפיהרר

ן

45

( לויטנאנט )

פרידריך שטראקה  . ( Strackeעל המחנה פיקד אונטרשטורמפיהרר הרברט אנדורפר

 ( Andorferוסגנו ~ היה שרפיהרר ( רב  -סמל ) אדגאר אננה

~הקצונה הנמוכה של

הס " ס .

( ס5ת ] ) ,

שניהם נמנו עם

אנדורפר היה בעל ותק במפלגה ובס " ס  ,אולם בשל

השכלתו הנמוכה ומוצאו הפשוט הגיע לקצונה רק לאחר פרצן המלחמה  .אנגה היה

חדש במשטרת הביטחון וחסר ניסיון בענייני הס " ס  .נראה  ,כי השניים הקפידו על
מילוי הוראות הממונים עליהם בלי להתייחס להשלכות הנובעות מכך  .אנגה היה
מעורב עוד קודם לכן בהוצאות להורג המוניות של יהודים 5 .י על המחנה שמרו אנשי
המשטרה הצבאית הגרמנית של בלגראד  .את החיים בפנים המחנה ניהלו העצירים
עצמם  .היהודים שנתמנו לאחראים על העצירים היו שניים מראשי ועד הקהילה של

בלגראד  ,אמיל דויטש ושמואל  -מילה דימאיו  .לאחר שהם הוצאו להורג  ,יחד עם
אחרוני הגברים היהודים בפברואר
מאזור

עמדו בראש המחנה שתי בנות יהודיות

, 1942

באנאט ' " .

החיים בסאימישטה היו קשים ביותר  .בביתן

,3

שלתוכו נדחסו בתחילה כל

העצירים  ,שררה צפיפות נוראה  .מבעד לסדקים שבקירות ולפרצות שבגג חדרו אל

הביתן קור  ,גשם ושלג  .הרצפה והקירות היו מכוסים כל העת בשכבת קרח  .לרוב
הכלואים לא היה ביגוד חם או כיסוי ללילה  .מן הדרגשים העליונים זרמה הפרשה של
ילדים קטנים  .בתנאים אלה לא היה אפשר לשמור על ניקיון כלשהו  .ברזים מעטים
עמדו לרשות כל העצורים  ,ומדי בוקר ניצבו תורים ארוכים למים  .המזון שחולק לא
הספיק לקיום  .המצב החמיר עד כדי כך שד " ר יונג ( 5תט , ) 3רופא הס " ס שהיה ידוע
באכזריותו  ,תבע ממינהלת העיר בלגראד  ,שסיפקה את המזון  ,להגדיל את מנות

הלחם ולשפר את טיב המזון  .התביעה נדחתה לאלתר .
היתה

גראם ושל עציר סרבי

900

גראם  .כל

1300

אחד ל 33 -

500

מנת הלחם של איש

ס"ס

גראם ואילו של עציר יהודי בסאימישטה -

200

הילדים שהיו במחנה זה קיבלו מדי יום

7ן

40

ליטר

חלב  ,כלומר ליטר

ילדים .

תנאי הקיום במחנה גרמו לשיעורים גבוהים של תחלואה ושל תמותה  .על ממדי
התמותה במחנה אפשר ללמוד מהעובדה הבאה  :יחד עם היהודים נכלאו במחנה גם
כ 600 -

צוענים  ,וכעבור שישה שבועות שוחררו מסיבות לא ברורות  .בזמן שהייתם

במחנה מתו מהם

57

איש  -תמותה של

כ 10 -

אחוז בחודש

וחצי  " .י

ההתמוטטות

הפיסית  ,פרי התנאים הנוראים  ,היתה מלווה בהתמוטטות נפשית  .מלחמת הקיום
האכזרית  ,אי  -הודאות  ,חרושת השמועות והרעש הבלחי פוסק הגבירו עוד יותר את
35

על אנדורפר

ואננה  -ראה  :תיקיהם האישיים במרכז תיעוד ; בראונינג  ,הפתרון  ,עמ ' . 54 - 53
עמ ' ; 24

ארכיון הצבא . NDA 36 / 25 / 1 - 30

36

ראה

:

לבנטאל ,

37

ראה

:

ארכיון הצבא 4 22 / 1 - 1 / 36 ,ונ . 4משקל מנות הלחם השונות ומנת החלב  -מבוסס על

על דויטש  -ראה

,

דו " ח מינהלת העיר בלגראד  -ראה
א3

.

:

:

שם . NeA 38 / 10 - 2 / 36 ,
.

. 36 / 11 - 1 / 36

לבנטאל  ,עמ '  . 28עניין הצוענים כליאתם שיחרורם והיחס אליהם בכלל ראויים לדיון ומחקר .
לגרמנים לא היתה בעניין זה מדיניות ברורה .

46

מנחם שלח

ן

המצוקה  .קשה במיוחד היה הניתוק מהמתרחש מחוץ למחנה  .הגרמנים החמירו את
הפיקוח על הבאים אל המחנה והיוצאים ממנו  ,כדי למנוע העברת מידע כלשהו .
עובדים מהחוץ שנתפסו בנסותם להבריח מכתבים פנימה והחוצה נענשו בחומרה
רבה  .במקרה אחד נתלה במרכז המחנה שליח ועד הקהילה  ,הזליין  ,ובמקרה אחר
נתלו נשים שמסרו מכתבים לעובד סרבי .

39

ככל שקרב מועד ההשמדה עודדו

יותר .

הגרמנים שמועות שקר  ,כגון סיפורים שהופרחו על מעבר קרוב למחנה טוב

ההטעיה היתה כה יעילה שעוד בראשית מאי  , 1942ימים ספורים לפני חיסול אחרון

היהודים במחנה  ,שמע אסיר סרבי  ,שהגיע זה עתה  ,מפי נערה יהודייה  ' :הם [ היהודים
האחרים ] נסעו לפולין  .לגטו כלשהו  .מספרים כי מצבנו שם יוטב  .המבוגרים יועסקו

בעבודות שונות ואנו  ,הילדים  ,נלמד בבית  -ספר  .רבים נסעו כבר ואני מצפה בקוצר
רוח

לתורי ' .

40

היו גם אסירים שלא שגו באשליות  .הגיע לידינו קובץ מכתבים

שהוברחו מהמחנה  ,מאת הילדה דויטש  ,אשה צעירה שהתנדבה לשמש כאחות
במחנה  .באחד ממכתביה היא כותבת

:

אני יודעת כי אין שום סיכוי כי נצא
חיים במתח בלתי פוסק

:

מכאן . . .

היוציאונו להורג

מה הם רוצים לעשות עימנו

?

יפוצצו אותנו

?

?

אנו

או אולי נגורש

לפולין ?  . . .היינו יכולים לשאת את הכל אילו ידענו את שאין לאל ידנו לדעת

:

מתי  ,הו מתי  ,ייפתחו לנו שערי רחמים  . . .י4
כל הנשים והילדים היהודים בסרביה נכלאו במחנה  ,אולם הסיכוי לשילוחם למחנות
בפולין היה קלוש ולהשאירם בסאימישטה לא היה לרצונם של הגרמנים

במקום .

לכאורה היה אפשר לירות בהם  ,כשם שירו בגברים היהודים  ,אולם הדבר היה פוגע
במוראל הצבאי  .שכן  ,כבר בשעת הוצאת הגברים היהודים להורג היו בין הגרמנים
גם

נסיון

מקרים

של

התמוטטות

נפשית

וכנראה

גם

למלא

סירוב

פקודה .

האיינזאצגרופן ברוסיה לימד  ,כי אי  -אפשר לפתור את ה ' בעיה היהודית ' בירי

המוני .

בינתיים נערכו במשרד הראשי לבטחון הרייך ובמחנות  -ריכוז שונים ניסויים בשיטות
הרג משוכללות יותר .
בפברואר

1942

חלו בסרביה חילופי גברי במשטרת

בריגאדפיהרר מייזנר

) ( Meyszner

הביטחון .

כמפקד מונה

ונתנו לו סמכויות נרחבות ביותר ועצמאות פעולה

בשטח  .עימו הגיע סגנו שטורמבאנפיהרר שאפר

 . ( Schהשניים היו מנוסים

) fer
~

בטיפול ביהודים בגרמניה ובפולין וידעו על ' הפתרון הסופי '  .זמן קצר לאחר הגיעם
לבלגראד נודע להם כי בעיית הנשים והילדים היהודים תיפתר בקרוב באורח
ראדיקאלי  ,ואכן כעבור זמן קצר נשלחה מברלין משאית גאז  .לא ברור מי יזם את
הבאתה  .טורנר כתב באותה עת
39

ראה  :מוזיאון יהודי , 24 - 2 - 2 / 8 ,

40

ראה

41

ראה

 :הלגדית  ,עמ '
:

ארכיל

:

עדית שפליטה ריס .

. 22 - 21

בלגראד DXXIX ,

. 3126 / 1122

ן

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

47

כבר לפני זמן מה ציוויתי על הוצאתם להורג של כל היהודים שהיו ברשותי ועל
ריכוז הנשים והילדים במחנה  .עתה השגתי בעזרת משטרת הביטחון משאית
להדברת

המחנה .

כינים

שתנקה תוך כמה שבועות את

, ( Entlausungswagen

~

42

לעומת זאת טען שאפר במשפטו לאחר המלחמה  ,כי היוזמה באה מברלין והמידע על
כך הופנה אליו אישית  .מכל מקום  ,בסוף פברואר

ובה שני נהגים גץ

( ) ) [ 612

ומאיר

942ן

הגיעה לבלגראד משאית גאז

 , ( hdeierJשנעלמו לאחר

המלחמה  .ההוראה היתה

להשתמש במשאית אך ורק להריגת יהודים  .וכך אמנם היה .

43

בראשית מארס זומן אנדורפר לשאפר ונאמר לו  ,כי לבלגראד הגיעה משאית

מיוחדת שתסייע ב ' יישובם מחדש ' של העצירים המצויים תחת פיקודו בסאימישטה .
אנדורפר הבין מן ההסבר  ,כי יהודים ' יורדמו ' והמבצע הינו סודי ביותר  .בו במקום
מיוחדות  ,שנועדו למנוע חיפוש במשאית בעוברה את הגבול

הונפקו לו תעודות

הקרואטי  -סרבי בדרכה מן המחנה למקום הקבורה  ,שכן נהר הסאווה  ,שהפריד בין
המחנה לבלגראד  ,היה הגבול בין קרואטיה לסרביה  .הגרמנים קיבלו הרשאה
מממשלת

לנהל

קרואטיה

סאימישטה

את

בטריטוריה

שלהם

והיתה

סכנה

שהמשמרות הקרואטיים על הגשר יערכו חיפוש במשאית הגאז  .באותו זמן נומן
למפקדת משטרת הביטחון בבלגראד רב  -טוראי ווטר  ( Wetterמהמשטרה הצבאית .
מאנשי יחידתו ליד בית  -הסוהר
נאמר לו  ,כי עליו להתייצב למחרת עם שלושה
~
המרכזי בבלגראד  ,ולצאת משם עם קבוצת אסירים סרבים לשטח  .ווטר הבין  ,כי יהיה
עליו לשמור על אזור יאיינצי

(1

המוניות .

"

ת ] הנ )  ,שנערכו בו כבר בעבר הוצאות  -להורג
~

בינתיים שב אנדורפר למחנה ופתח בהכנות  .תחילה זימן אליו את ראשי היהודים
וסיפר להם  ,כי עומדים להעבירם למחנה חדש  .הם ביקשו לדעת פרטים
ואנדורפר ,

נוספים ,

כדי למנוע חשדות  ,הכין להם תקנון של המחנה הדמיוני שיועברו אליו

כביכול  .להגברת ההטעיה ציוה לצרף לכל משלוח רופא או אחות כדי ' לשמור על
בריאות המועברים ' .
942ן .

44

ההגזה ( הריגה בגאז ) החלה בשבוע הראשון של חודש מ ארס

בשעות הבוקר נכנסה למחנה משאית צבאית רגילה  ,והמיועדים לשילוח

העמיסו עליה את חפציהם המסומנים  .אחריה באה משאית גדולה בצבע אפור  -שחור

שהזכירה  ,לדברי עדים  ,משאית להעברת רהיטים  ,וחנתה מחין למחנה  .שני נהגיה

42
43

ראה  :מרכז תיעוד

.

.

תיק טורנר ( מכתב להילדבראנד ) .

ראה  :גנזך  . 06 / 1435מייזנר אמר לאחר המלחמה  ' :ידוע לי בודאות  ,כי במשאית לא נחנק שום
אדם שאינו

יהודי  .לשאפר ולמה

שקרוי ' היחידה המיוחדת ' היתה הוראה חמורה להמית במשאית

אך ורק יהודים '  .יצוין עוד  ,כי לבלגראד הגיעה משאית גאז מדגם ' זאורר ' שהיתה הדגם הגדול
ביותר בסוגה  .במקומות אחרים שימשו לכך משאיות מדגמים אחרים .
44

ראה :

בראונינג ,

ב  , 1967 -כי

הפיתרון .

עמ '

. 56

 ; 64איו " ש  . TR 11 ( / 9 ) ( ) 1אנדורפר טען במשפטו  ,שנערך

נהג כך כדי למנוע מהיהודים ' חרדה

מיותרת ' ,

שהרי דינם כבר נחרץ .

ן

48

ירדו

מנחם שלח

ממנה .

האחד פתח את דלתות ארגז המשאית והיה אפשר להבחין בשורת

הספסלים הסדורים לרוחבו ( כנראה

10

שורות ) .

שעה שהיהודים טיפסו ותפסו

מקומות במשאית  ,חילק הנהג השני סוכריות לילדים שהתאספו מדי יום ליד השער .
נהג זה היה חביב הטף  .נכנסו למשאית
גמר ההכנו

,

איש  ,ולפעמים הגיע מספרם למאה  .עם

כ 80 -

יצא אנדורפר ממשרדו  ,ובהעדרו מילא אנגה את מקומו  ,נכנס למכוניתו

הפרטית ויצא לדרך בראש השיירה  .בצידו השני של הגשר פנתה המשאית עם
החפצים למחסני הצבא  .ואילו משאית הגאז נעצרה ואחד הנהגים חיבר את צינור -
הפליטה אל פתח שבדופן המרכב  .תוך כדי נסיעה ברחובות הסואנים של בלגראד
נפלט הגאז מהמנוע אל המרכב האטום והיושבים בו נחנקו  .כעבור כחצי שעה הגיעה

המשאית למקום הקבורה  ,שם המתינו לה רב  -טוראי ווטר  ,ריעיו השוטרים ואסירים
סרבים  .שעה שהמשאית נסעה אחורנית אל פי בור הקבורה הסביר אנדורפר לווטר
במה הדברים אמורים  .כאשר נפתחו הדלתות  ,התגלגלו גוויות רבות החוצה  .מלאכת
כיסוי הבור נסתיימה בפחות משעה והכל שבו לבתיהם  :האסירים לבית  -הסוהר  ,ווטר
והשוטרים לקסרקטין  ,הנהגים לחצר משטרת הביטחון  ,שם נוקתה המשאית מהדם
ומהצואה  ,אנדורפר לסאימישטה  .וכך יום אחר יום  .מהר מאוד הפך המיבצע להיות
שיגרה  .מי ששמו הופיע ברשימה התייצב ליד השער  ,עלה על המשאית ויצא לדרכו
האחרונה  .המחנה התרוקן  .השיירה האחרונה יצאה לדרכה בתחילת מאי  .אותו יום
היה כנראה יום גדול למפקדי משטרת הביטחון של סרביה  .רבים מהם הגיעו מבעוד
בוקר למקום הקבורה וצפו בהטמנת אחרוני

החנוקים .

אחר  -כך הובאו הקברנים

הסרבים  ,הועמדו על שפת בור ונורו למוות בידי הנוכחים  .על  -פי אומדן הגיע מספרם
ל 8000 -

של הרוגי סאימישטה

נפש  ,בהם ילדים

רבים " .
5

במשאית הגאז הומתו גם עצירים יהודים שנכלאו במחנה הריכוז באנייצה

( נ ) 1נמב ) 8שליד בלגראד  .במחנה זה נכלאו בעיקר אסירים פוליטיים  ,אולם הובאו
אליו גם קבוצות של יהודים  ,בעיקר מנכבדי העדה  .במחנה זה נרצח מזכיר איגוד
הקהילות  ,שימע

( שמעון )

שפיצר

ו

( spicer

ביוגוסלאביה  ,הרופא ד " ר בוק " ' ~
פייאדה
רופא הס " ס ד " ר

היהודי  ,בימים

יונג ' .

21 - 19

4

t

ומת אחד האישים היהודים הבולטים

( הכבמק ) .

על ההמתה בגאז בבאנייצה פיקד

במשאית הגאז הומתו גם החולים והסגל של בית  -החולים

במארס

. 1942

פינויים נעשה בלב בלגראד  ,לעין כל  .רבים ראו

כיצד אל המשאית נגררו חולים חסרי ישע  ,נכים וחשוכי מרפא  ,וזעקותיהם נשמעו
למרחוק  .במשלוח האחרון הוחנקו הרופאים  ,האחיות ובני משפחותיהם  ,יחד

כ 700 -

איש  .י '
ההגזה נעשתה לאור היום  ,ועל אף הסודיות שאפפה את המיבצע פשטו על
45

TR
מהלך ההגזה מתואר בפירוט בגזר  -הדין של משפטי אנדורפר ואננה  -ראה  :איו " ש ,
( ) ( )  1 ) ( / 656 , 1 ) 1 / 9א  -ך  .על מצבת כוח  -האדם השבועית במחנה סאימישטה  -ראה  :ארכיון

הצבא .

תיק סאימישטה .

46

ראה

 :מארקוביץ '  ,עמ '

47

ראה

 :לבנטאל  ,עמ '

. 171

. 38 - 35

ן

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

49

אודותיו שמועות רבות  .תחילה הילכו סיפורים על כך בקרב גרמנים  ,מהם פשטו

לסרבים ולבסוף נודעו אפילו ליהודים מחרו לסרביה  .סביר להניח  ,כי באותו שלב
כאשר צבאות הרייך נחלו נצחונות בכל החזיתות  ,הגרמנים לא החשיבו ביותר את
השמירה על סודיות המיבצע  .אולם בסוף שנת  , 1942כאשר נתהפך גלגל המלחמה

לרעת הגרמנים  ,הם החלו לחשוש מפני מה שעלול להתגלות לבעלות  -הברית  .באותו
זמן הוקמה במשרד הראשי לבטחון הרייך יחידה שנועדה להעלים את עקבות מעשי
הטבח שביצעו הגרמנים ברחבי אירופה  .על היחידה פיקד פאול בלובל

, Blobel

~
בהוצאת גוויות
האחראי לטבח באבי יאר  .קבוצה מיחידה זו פעלה בסרביה ועסקה

הנרצחים מן הקברים ההמוניים

היהודים .

ובשריפתן .

כך הועלו באש גם גוויות הנרצחים

48

באוגוסט

1942

דיווח האראלד טורנר לממונים עליו בגאווה רבה  ,כי ' סרביה הינה

הארץ היחידה באירופה שבה נפתרה הבעיה היהודית ' .

49

מרבית האחראים הגרמנים לרצח יהודי סרביה הובאו לדין  ,אולם לא כולם הוענשו
כראוי  .אלה שנלכדו מיד עם תום המלחמה והועמדו לדין ביוגוסלאביה  ,בהם טורנר
ומייזנר  ,הוצאו להורג  .אחרים שנלכדו בגרמניה בשנות החמישים והשישים נענשו
בעונשים קלים

בלבד :

אנדורפר נידון לשנתיים וחצי מאסר  .כך גם אננה  .שאפר -

לשש שנים  .הקצינים ליפה וואלטר  -מפקדי כיתות הירי  -נחקרו אך לא הועמדו
לדין כלל .

ג  .חיסול יהודי סאראייבו
העיר סאראייבו  ,בירת בוסנה שביוגוסלאביה  ,יושבת בביקעה צרה בין הרים נישאים .
סאראייבו  ,שרוב תושביה מוסלמים והיא מרכז של נאמני האסלאם ביוגוסלאביה ,
מכונה ' העיר של

190

צריחים ' ( של מסגדים )  .ואכן הצביון

המזרחי  ,מורשת של מאות

שנות השלטון התורכי  ,נשתמר בה עד היום  ,ובבאזארים שלה מהלכים איכרים חובשי

תרבושים  .ראשוני היהודים יוצאי קושטא וסאלוניקי הגיעו לסאראייבו באמצע המאה
ה  , 16 -ומאמצע המאה

ה 17 -

קיימת בה קהילה יהודית .

0

'

במשך

כ 300 -

שנות השלטון

התורכי התפתחה הקהילה באיטיות ומספר חבריה היה קטן  .רק בשלהי המאה

ה 19 -

הואצה התפתחותה  ,לאחר סיפוח בוסנה והרצגובינה לאוסטרו  -הונגאריה  ,והחל
תהליך מזורז של עשייה  ,בניין

ופיתוח .

יזמים מהצפון  ,בהם יהודים לא  -מעטים ,

הניחו את היסודות לתעשייה מודרנית  ,המסחר עם הצפון פרח  ,מצבם של יהודים

שעסקו בתיווך ובסחר השתפר מאוד  .צעירי העדה נמשכו להשכלה  ,ולא  -מעטים
מהם למדו באוניברסיטאות בזאגרב  ,באוסטריה

. 210 - 209

48

ראה

:

קרסו  ,עמ '

49

ראה

:

מסמכי נירנברג 1486 ,

ח5

ראה  -אבנטוב עמ '

179 - 178

.

ובגרמניה .

באותה עת הגיעו

50

ן

מנחם שלח

לסאראייבו יוצאי אשכנז  ,ולצד הקהילה הספרדית הקדומה קמה קהילה

אשכנזית .

בקרב יהדות יוגוסלאביה שבין שתי מלחמות  -העולם תפסה קהילת סאראייבו הקטנה ,

אך הפעילה והתוססת  ,מקום מרכזי  ,לצד קהילות זאגרב ובלגראד  .קהילת סאראייבו
היתה מאורגנת היטב ורבו בה מוסדות וארגונים מכל הסוגים והגוונים  ,ביניהם ראוי
לציין את פעילותן האינטנסיבית של תנועות  -הנוער הציוניות  ,ובראשן ' השומר
הצעיר '  ,את אגודת הסעד והתרבות הותיקה ' בנבולנציה '

ואת

( BenevolencijaJ

אגודת הפועלים היהודים ' מתתיה '  ,שנתייחדה בדמותה הפרולטארית  .בכל הארגונים
והתחומים פעלו הספרדים והאשכנזים בצוותא  ,לבד מתחום

הדת ' .
ן

היחסים בין היהודים לשכניהם בסאראייבו היו טובים למדיי  ,אף שפה ושם נוצר
מתח על רקע דתי  ,כלכלי או פוליטי  .כמו בשאר חלקי יוגוסלאביה הורעו היחסים
בשלהי שנות השלושים  .אווירת האנטישמיות החריפה  ,בהשפעת התעמולה הנאצית

ועקב המאורעות בארץ  -ישראל שהתסיסו את ההמון המוסלמי המקומי שהוסת על -

הדת .

ידי כוהני

בראש ההסתה האנטישמית עמדו בסאראייבו חוגי הכמורה

הקאתולית  ,ועיתונם הפך להיות שופר להשמצות פרועות בנוסח ' שטירמר ' .

52

העיר

היתה גם מעוז אוסטאשי  ,ורבים מתושביה הקרואטים היו נאמני התנועה ותומכיה
בחשאי  .לדבר זה היו תוצאות הרות  -אסון לאחר כיבוש יוגוסלאביה .

כמו בשאר חלקי קרואטיה  ,קיבלו מרבית תושבי סאראייבו ( לבד מהסרבים
ומהיהודים )

בברכה ובהתלהבות את הקמת המדינה הקרואטית  .שלטונות זאגרב

העלו על נס את ' קרואטיותם ' של המוסלמים כבוסנה  ,כדי לספחם למאבק האנטי -

סרבי  ,וסאראייבו היתה  ,לאחר זאגרב  ,העיר השנייה בחשיבותה במדינה  .המוסלמים
באזור גמלו על כך באיישם את גדודי הפורעים האוסטאשים  ,ומאוחר יותר התגייסו
ליחידת ואפן  -ס " ס מוסלמית  ,בחסות המופתי הירושלמי הגולה  ,חאג ' אמין אל -

חוסייני  .י '
הבריונים האוסטאשים  ,אשר לאחר שנות גלות ומחתרת הגיעו סוף  -סוף לשלטון
בחסות הגרמנים והאיטלקים  ,ניצלו את החודשים הראשונים לשלטונם כדי ליטול

נקם ראש לכל משנואיהם הסרבים  .המיעוט הסרבי הגדול בקרואטיה  ,שמנה כמיליון

וחצי נפש  ,נקלע לפורענות גדולה  .קבוצות של מרצחים אוסטאשים פתחו בכל רחבי
קרואטיה בהילולה של רצח  ,אינוס  ,הצתה ושוד אכזריים  -שספק אם יש רבים
כדוגמתה  .כפרים הועלו באש  ,מאות אלפי איש נרצחו באכזריות בנשק קר  ,איש קם
על שכנו  ,אנשים נושלו מאדמתם  ,גורשו ואולצו להמיר

פריידנרייך  ,עמ '

51

ראה

:

52

ראה

 :סאטי "! '  ,עמ '

חבר תנועת

נ5

ראה

:

54

. 40 - 11

 . 214 - 209בראש המסיתים עמד הבישוף של סאראייבו ,

שאר " ן ' ה1ז, ) 52

האוסטאשה .

יליץ '  ,עמ '

כ 15 , 000 -

דתם .

54

כל עוד היו

 . 202 - 196הדיביזיה המוסלמית

' חאנג ' אר '  ,שפעלה בשירות הס " ס

מגויסים ואנשיה עברו אימונים בצרפת  -ראה

.

 :יל " ן '  ,עמ '

.

מנתה

. 265 - 264

לפי אומדן זהיר רצחו האוסטאשים כחצי מיליון סרבים וגירשו אל מחוזן למדינה

כ 200 -

אלף .

.

המופתי הירושלמי חאג ' אמין

אל  -חומייני  ,עם

חיילים מוסלמים בקרואטיה שלחמו לצד הנאצים

האוסטאשים עסוקים במסע ההשמדה נגד הסרבים בקרואטיה לא נתפנו לביצוע
תוכניתם המלאה לפתרון השאלה

היהודית  .למעשה היתה זו התוכנית

הגרמנית ,

שהרי עד סוף שנות השלושים לא נתנו האוסטאשים את דעתם על היהודים  .עד אז היו
פטרוניהם העיקריים הפאשיסטים האיטלקים  ,שהשתמשו בהם לצרכי מדיניות  -החוץ
שלהם  .ברצותם היו משסים את האוסטאשים ביריביהם היוגוסלאבים וברצותם היו
מרסנים אותם  .אויבם העיקרי היה
מלחמת  -העולם

השנייה

ביקשו

ה ' נוגש '

האוסטאשים

הסרבי  .אולם כאשר לקראת פרוץ
לקבל חסות גרמנית ,

הם נעשו

אנטישמים וצירפו את יהודי יוגוסלאביה לרשימת אויביהם  .הפיתוי לשדוד את רכוש

היהודים חיזק את להיטותם למסע האנטי  -יהודי  .האוסטאשים נימנו עם משתפי -
הפעולה הנלהבים ביותר של הגרמנים  ,לכל הפחות במה שנוגע לרצח היהודים  .שלא
כמו מרבית המדינות הגרורות באירופה  ,לא הסתפקו האוסטאשים במסירת היהודים

לידי הגרזינים אלא

ביצעו את הרצח במו ידיהם ובמחנותיהם .

כבר בימיה הראשונים של המדינה הקרואטית  ,הם התפנו לעסוק באקראי בענייז

היהודי וקודם כל פתחו בחקיקה אנטי  -יהודית שופעת  .הקרואטים לא היו מקוריים
בתחום זה  ,הם קיבלו מאדוניהם הגרמנים מן המוכן את קובץ חוקי נירנברג
והתאימוה ו לצרכיהם  .כך למשל  ,בחוק המגדיר מיהו יהודי הוכנס סעיף שייפה את
'

כוחו של ראש המדינה להכריז על יהודי כ ' ארי של כבוד '  .סעיף זה אכן הזרים כספי
שוחד של יהודים לכיסי המנהיגות הקרואטית  .החוקים הקיפו את כל התחומים ,
מביטול אזרחות והוצאה מחוץ לחוק  ,דרך הגבלת מקומות מגורים ותנועה ברחובות ,

החרמת רכוש  ,מינוי נאמנים ( למעשה גזלנים ) בכל בתי  -העסק היהודיים  ,איסור על

עיסוק במקצועות רבים עד צו לכליאת כל היהודים במחנות  -ולמעשה רציחתם .

הנקים אלה היו בחלקם כל  -ארציים ובחלקם צווים מקומיים  ,בהתאם לצרכים
על עשרות אלפים נכפתה המרת דת  .פרשה זאת זכתה לסיקור נרחב בהיסטוריוגראפיה

היוגוסלאבית  -ראה

:

יליץ .
'

עמ ' . 178 - 162

52

ן

מנחם שלח

בית  -הכנסת הספרדי החדש בסאראייבו  ,שנהרס בידי פורעיה

ולנסיבות  .החוקים העיקריים  -כמו מיפקד כללי  ,נשיאת אות צהוב ונישול כלכלי
 -הוטלו על כל הקהילות בערך באותו

זמן .

55

בחודשי האביב והק "ן של  , 1941בפרק  -הזמן של ההיערכות האוסטאשית  ,נגזל
מטה לחמם של יהודי סאראייבו והם הפכו לאנשים חסרי כל מעמד  ,הנתונים לחסדי
שלטון מתנכל ואכזר  .נוסף לשלטונות  ,השתתפו שכבות שונות של העם הקרואטי
בהילולת הגזל של הרכוש היהודי  .יחסי שכנות של מאות שנים התמוטטו באחת .
קרואטים מעטים עמדו בפני הפיתוי  .רק פה ושם נמצא חסיד אומות עולם ( כמו נאמני
הקהילה  ,השופטים המחוזיים בויאס ומילאקוביץ '  ,שעוד ידובר בהם להלן )  ,נמצאו

אנשים טובים שנתנו מחסה ארעי או החביאו רכוש והושיטו סעד  .הרוב נגרר אחרי גל
ההסתה האנטי  -יהודית  .עוד בימים הראשונים  ,כאשר אלימות ההמון הופנתה כלפי
הסרבים  ,נפגעו מרבית בתי  -הכנסת היהודים

בסאראייבו .

למחרת כניסת הצבא

הגרמני לעיר עלה המון מוסת  ,ובראשו אנשי הווהרמאכט  ,על בית  -הכנסת הספרדי
החדש  -פנינה אדריכלית  ,מן המפוארים בבתי  -הכנסת בארצות הבאלקאן -

הסתער על המבנה ובזז מכל הבא ליד  .רהיטים יקרי ערך נותצו  ,נברשות הבדולח

שימשו מטרות למטווח ירי  ,אל ארון  -הקודש הוטלו רימוני  -יד  ,פמוטי הכסף נשדדו ,
חלונות ודלתות נתלשו מציריהם  ,לינוליאום נקרע מהרצפה ומן הגג הורדו אריחי
הנחושת  .בסוף נערמו גווילי תורה  ,כתבי  -יד רבי ערך וספרי  -קודש בערימה גדולה
אחת והועלו באש  ,לקול מצהלות האספסוף העמוס ביזה  .ההרס נמשך שעות רבות ,

ובסופו נותר הבניין  ,עטור הכיפות  ,בשממונו  .בראשית

55

על

החקיקה ברחבי קרואטיה  -ראה  :שלח  ,רצח  ,עמ '

 -ראה

:

סטאי " ן '  ,עמ ' . 200

1942

 ; 58 - 54על

פנה אירגון הנוער

חקיקה במיוחד כסאראייבו

ן

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

53

האוסטאשי לעיריית סאראייבו וביקש היתר להשתמש בבניין לצרכיו  .הפנייה נענתה
בשלילה  ,משום שלדעת מומחים הבניין לא היה ראוי לשימוש  ,כיוון שגגו קרס ,
הצנרת שלו הוצאה מהקירות  ,הרצפה היתה צפויה להתמוטטות  .גם בתי  -כנסת

המפואר ' .

נוספים בסאראייבו נבזזו והושחתו  ,בהם בית  -הכנסת האשכנזי

6

את

הוואנדליזם התרבותי הזה סיימו אנשי ' מדע ' גרמנים מ ' איינזאצשטאב רוזנברג ' ,

יחידה גרמנית שאספה כתבי  -יד ויצירות אמנות יהודיים ברחבי האימפריה
בסתיו

הנאצית .

הגיעו גרמנים מיחידה זו ונטלו עימם מארכיון הקהילה מסמכים וכתבי -

1941

יך בעלי ערך היסטורי

רב ' .
7

עם כל החומרה שבמצב יהודי סאראייבו  ,עד סתיו

1941

לא נשקפה סכנה לחייהם .

נדמה היה כי אפשר יהיה  ,תוך התארגנות מתאימה  ,לעמוד בקשיים אולם היתה זו
אשליית שוא  .בלחץ הגרמנים  ,ולאחר שהאוסטאשים התפנו במקצת מרצח הסרבים ,
הם ניגשו להשמדת היהודים  .האות לכך ניתן
המדינה אנטה פאבליץ '

( מ11טץ

"

ב 26 -

ביוני  , 1941בצו מטעם ראש

ץ  ( Anteשבו נאמר בין

השאר :

היהודים מפיצים שקרים כדי לעורר אי  -שקט בקרב האוכלוסיה  ,ותוך שימוש

בספקולאציות הידועות שלהם הם מקשים על אספקת מזון לאוכלוסיה  .על  -כן

הנני קובע  ,כי הם

[ היהודים ]

אחראים לכך באורח קולקטיבי ומצווה לאחוז

באמצעים לריכוזם במחנות  -מעצר תחת כיפת השמים ולנקוט אמצעי ענישה
ותיקון

מידות .

58

בניגוד לרבים אחרים  ,לא הסתיר פאבליץ ' את כוונותיו כלפי היהודים  .לאחר שהיטלר
תבע  ,בפגישה עם שר המלחמה הקרואטי מלאבקו קבאטרניק

במאי

( Slavko Kvaternik

טפילים ' ,
לפתוח בהשמדת הסרבים  ,היהודים ושאר '
~

, 1941

בראיון לעיתון גרמני

59

הכריז

פאבליץ '

:

במה שנוגע ליהודים הריני יכול להודיע כי הם יחוסלו סופית בזמן הקרוב

ביותר  .שאלת היהודים היתה רצינית ביותר  .בזאגרב היו לנו
[ אוגוסט

] 1941

נשארו בסך  -הכל

4

18

אלף והיום

אלפים וגם הם ישולחו לעבודות כפייה או

למחנות  -ריכוז " " .
56

ראה

:

.

לבנטאל עמ '  . 65 - 64תצלומים של הרס בית  -הכנסת  -ראה

:

שם  ,עמ '

; 221

וכן סינטו ,

מסמכים  ,בסוף .
57

ראה  :סטאייץ '  ,עמ '

 . 229 - 228בדרך נס ניצלה מההרס

' הגדת

.

סאראייבו ' שהיא ההגדה המאוירת

העתיקה ביותר בעולם .
58

ראה

59

בפגישה

:

העיתון הרשמי  26 ,ביוני . 1941
זו אמר היטלר  ,כי את הטפילים והמנוולים צריך להשמיד ולסלק  .חיזוק לכך אנו

מוצאים ברישום ביומנו של הדיפלומאט הגרמני אולריך פון האסל  -ראה
; 612 - 611

60

ראה :

:

הילגרובר  ,עמ '

פון האסל  ,עמ ' . 192

יליץ '  ,עמ '  . 181לא ראיתי את המקור  ,והציטוט הינו תרגום  .יתכן שהתרגום אינו

אמנם הציטוט מדויק  ,הרי מפתיעה מידת גילוי  -הלב בדבריו .

מדויק  .אם

ן

54

מנחם שלח

אמנם כליאת יהודים בודדים החלה מיד לאחר כינון המדינה הקרואטית  ,אולם אלה

היו אישים פוליטיים ידועים בקבוצות מוגדרות  ,כמו עורכי  -דין ובוגרי תנועות -
הנוער  ,וכליאתם נומקה בכך שהיא אמצעי מנע לשמירת בטחון המשטר  .כמו כן

הוצאו להורג יהודים לא  -מעטים כאמצעי תגמול על פעולות תנועת  -המרי בראשית
הק "ן

ב . 1941 -

בסאראייבו נרצחו ראשוני היהודים בראשית אוגוסט

חבלה במתקני הרכבת .

איש  ,ביניהם

20

בעיתון המקומי נכתב למחרת

בליל

ה 30 -

, 1941

לאחר

יהודים  ,הוצאו להורג כתגמול על המעשה .

8

:

ביולי בוצעה חבלה במתקני הרכבת  . . .כיוון שתשומת  -הלב של

הסרבים  ,היהודים והקומוניסטים הוסבה זה מכבר לכך שכל פגיעה באינטרסים
של המדינה תיענש

בחומרה . . .

הוצאו להורג

20

פגיעה נוספת יוצאו להורג בני  -ערובה במספר

סרבים ויהודים  . . .על כל

המתאים . . .

ן6

הוצאה להורג זו  ,בהיותה ראשונה  ,גרמה לזעזוע בקרב היהודים  .הממונה הקרואטי
על הקהילה הספרדית בסאראייבו  ,השופט המחוזי סרצ ' קו בויאס

, ( Bujas

ידיד

~
משרדי המשטרה
היהודים וחסיד אומות העולם  ,בשומעו על המעצרים מיהר אל

וביקש לשחרר את האנשים  .במשך יממה שלמה הוא התרוצץ ממשרד למשרד עד
שנודע לו על הרצח  .כמוהו עשתה אשת אחד העצורים  ,הגברת אלה פינצי  .כאשר
 , ( Boiidar Braloוהתחננה על

הצליחה להגיע אל ראש המשטרה  ,בוז ' ידאר בראלו

חיי בעלה  ,הביט בה בראלו ופלט  ' :אהה  ,את אשתו~ של פינצי

המנוח ' " 2 .

עם הרוגי

אותו יום נמנה גם בנו יחידו של הרב הספרדי של סאראייבו  ,ד " ר מוריץ

לוי  .י "

המעצר ההמוני של יהודי קרואטיה החל בסוף ק "ן  . 1941תחילה נכלאו יהודי צפון
המדינה  ,וביניהם יהודי עיר  -הבירה זאגרב  .משפחות שלמות  ,נשים וגברים

וטף ,

צעירים וזקנים  ,נעצרו והובלו למחנות  -הריכוז שהוקמו באותה עת  .מרביתם הגיעו
במוקדם או במאוחר למחנה  -הריכוז המרכזי של קרואטיה  ,יאסנוסאץ ) , ( Jasenovac

ושם נרצחו .

תורם של יהודי בוסנה הגיע באוגוסט  . 1941תחילה שולחו למחנות יהודים
מכפרים  ,מעיירות ומערי  -שדה  .קהילות אלה  ,בנות כמה עשרות עד כמה מאות נפש ,

חוסלו בהדרגה  ,ככל הנראה לא על  -פי שיטה אחידה  .היו מקומות שבהם נעצרו

י6
62

ראה
על

:

ידיעות סאראייבו ,

 3באוגוסט

1941

נסיון בויאס להציל את בני  -הערובה

בעניין זה אל שר הפנים הקרואטי  -ראה
ראה
63

:

.

.
 ראהפינטו  ,מסמכים  .עמ ' - 10
:

:

פינסו השמדה  ,עמ '  . 12 - 10מכתב בויאס
 . 11פגישת פינצי  -בראלו -

סטאי " ן '  ,עמ ' . 233

הרב עצמו היה כלוא באותו זמן בבית  -הסוהר של הגסטאפו בגראץ שבאוסטריה  .הוא הובא לשם
מיד לאחר הכיבוש כאחד העצורים שנכללו כרשימת המבוקשים שהוכנה ערב הפלישה  .גם

.

המנהיג הציוני ד " ר ליכט הובא על  -ידי הגסטאפו לגראץ נחקר ושוחרר והורשה לו לעבור לאזור

שבחסות איטלקית  .הפרשה הזאת  ,שבאה להוכיח את קיומה של רשת ' זקני ציון '  ,לא נחקרה עד
היום כראוי  -וראה

:

שלח

 ,רצח  ,עמ ' . 71 - 68

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

ן

55

הגברים בלבד  ,במקומות אחרים נעצרו רק חלק מהיהודים והיו מקרים שבהם נרצחו
יהודים יחד עם סרבים  .היוזמה למעצרים שבסוף הקיץ באה מזאגרב  ,אולם

השלטונות המקומיים בחרו בשיטה ובהיקף הפעולה  .בסיום המיבצע נותרו יהודים

מעטים בכפרים ובעיירות של בוסנה  ,וגם הם חוסלו במשך החורף  .מרבית העצורים
הובלו בשלב זה למחנה  -הריכוז יאסנובאץ .

בראשית חודש ספטמבר
ל 4-

בחודש זה נעצרו

כ 500 -

64

נפתח המצוד על יהודי סאראייבו  .בלילה שבין

1941

ה3-

איש שהתגוררו במרכז העיר  .הצו לכך ניתן על  -ידי ראש

שירותי הביטחון האוסטאשיים בעיר זו  ,יורה

פראנצטיין '

( מ 11סת

" "

!]

, Jure

והמעצרים בוצעו בידי אנשיו  ,חברי ' הלגיון השחור '  .כאשר הממונה על הקהילה ,
בויאס הזכור לטוב  ,ביקש להיוודע מהי סיבת המעצרים  ,אמר לו פראנצטיץ '  ,כי רצה

לפנות דירות למען אנשיו  .כל העצורים הובאו תחילה למחנה  -הריכוז בקרושצ ' יצה
) fblgiica

oi

לאחר זמן  -מה הועברו הגברים ליאסנובאץ ואילו הנשים והילדים -

~
הנשים בלובורגראד )  . ( Loborgradהמעצרים חודשו בליל
למחנה

, 1941

ה 18 -

באוקטובר

שבו נערך מצוד גדול והעצורים נכלאו זמנית במחנה הצבא אלכסנדרוב

בעיבורה של סאראייבו  .הוסבר לעצורים  ,כי מעצרם בא למנוע מן

) , ( Aleksandrov

היהודים לשוטט בעיר בעת ביקורו של ראש המיעוט הגרמני בקרואטיה  ,לרגל חגיגות

' יום גרמניה '  .המעצרים נמשכו
מזאגרב  .בשדר
אאוגן

נאמר

( דידו )

מ 20 -

ב 25 -

באוקטובר  ,והפעם ההוראה לכך באה ודאי

בספטמבר  ,בחתימת ראש שירותי הביטחון של קרואטיה ,

קבאטרניק ) Kvaternik

( Eugen - )ido
[

אל ראש המינהל של בוסנה

:

בימים הקרובים עומד להגיע לסאראייבו ראש המדור היהודי במשטרת
הביטחון  ,וילקו קינל

) ( Vilko Kihnel

,

תפקידו לצוות על נקיטת אמצעים

לפתרון הבעיה היהודית בסאראייבו  .כל זרועות המימשל נקראות להושיט כל

עזרה שתידרש למילוי הוראות שקיבל ' " .
כעבור ארבעה ימים הגיע לסאראייבו לא קינל אלא נציגו פארבאך ) , ( Farbah

שהדריך את המקומיים כיצד לפתור את הבעיה היהודית  .בו בלילה
המצוד  .העצורים שולחו למחנות  -הריכוז
64

ראה

:

65

ראה

:

סטאייץ '  ,עמ '
סטאייץ ' ,

עמ '

]  ; 245 - 24ארע " י ) 1 ,

,

)

ב  26 -וב 27 -

8- 1

.

עמ '

נערך  ,כאמור ,

בספטמבר וצורפו אליהם אלה

.6

 . 235על עצורי קרושצ ' יצ ' ה מצוי דיווח של השגרירות האיטלקית

בסאראייבו  ,המתאר את המצוד והתנאים הקשים במחנה בנימה ביקורתית ביותר  -ראה

.
סטאייץ .

:

ארכיון הצבא . 239 / 35 / 5 - 9
66

ראה

:

'

עמ '  . 237על דידו קבאטרניק  ,האחראי הראשי לרצח ההמוני של יהודים וסרבים

בקרואטיה  ,יש לדון בנפרד  .הוא היה נכדו של היהודי 1המומר ) יוסיף פראנק  ,אבי הלאומנות
הקרואטית  .דידו  ,שהתפרסם כמתכנן ההתנקשות במלך יוגוסלאביה אלכסנדר ב , ] 934 -
ממקורבי כאבלי  -ן '  ,וזה סילקו מתפקידו ב  . ] 943 -אחרי המלחמה הצליח דידו לברוח לדרום -

היה

אמריקה והמשיך לנהל משם פעילות אוסטאשית  .על יוסיף פראנק -
: ( 34 - ( ( 2

,נל קבאטרניק  -ראה

:

שלח  ,רצח  ,עמ '  - 47א. 4

ראה אבנטוב  ,עמ '

ן

56

מנחם שלח

שנעצרו ב 17 -

בוסנה ,

בחודש  .לפני הגירוש נערכה סלקציה בנוכחותם של ראש המינהל של

ד " ר ג ' יקוביץ '

( מ ] ז, ) 1 ([ 110

פארבאך

ושל

ובפיקוח

מפקד

הגסטאפו

בסאראייבו  ,שטורמבאנפיהרר ( מאיור ) הס " ס היינריך  .למקום הגיע לראשונה גם מי

שעתיד לעמוד בראש הפעולות הבאות  ,רב  -המרצחים איוואל טולי ( מסט
שהתפנה משחיטת סרבים

בהרצגובינה .

67

ניסה כבעבר להציל את מי שהיה ניתן

"

מ ז, ) 1

מגינם של יהודי סאראייבו  ,השופט בויאס ,

להציל .

הפעם היה קשה לשלוף אנשים

מרשימת המגורשים  ,מפני שהקרואטים היו חייבים לקבל את הסכמת היינריך  .היתה
זו תופעה חדשה  ,המעידה אולי על חוסר אמון מצד הגרמנים כלפי הקרואטים .
הגרמנים כנראה נוכחו לדעת  ,כי האנטישמיות האוסטאשית ניתנת למיתון בעזרת
שלמונים והקרואטים אינם להוטים כבתחילה להשמיד את

על  - -פי אומדן גורשו באוקטובר
וב 17 -

1941

למחנות  -הריכוז

היהודים .

כ 1 , 400 -

68

איש  ,אשה וילד .

בנובמבר נערך מצוד נוסף  .הפעם לא הועילו אפילו תעודות הפטור הצהובות ,

שנרכשו מהשלטונות תמורת ממון רב  .הפעם עסקו במעצרים  ,לצד אנשי משטרה
ובלשים  ,גם מתנדבים מקרב המיעוט הגרמני  .על המצוד פיקד איוואן טולי  ,וזה היה
לו המבצע הראשון מאז מונה לראש משטרת סאראייבו  .טולי מסר לראשי הקהילה ,
כי עד

ה 18 -

בקירוב .

9

"

בחודש תפונה סאראייבו מיהודים  .מספר העצורים הגיע

איש

ל 3000 -

בשל חוסר תיכנון מראש השתררה אנדרלמוסיה מוחלטת  .תחילה נכלאו

העצורים במחנה

אלכסנדרוב .

ב 17 -

בחודש נשלחו למחנות

כ 1000 -

איש  ,ואז הסתבר

לפתע כי מחנה אלכסנדרוב דרוש לצבא והיה צריך למצוא מקום אחר

לכלואים .

בויאס ועסקני הקהילה היו חסרי אונים  .דירות העצורים הוחרמו  ,ולרשות הקהילה לא
עמדו בנייני ציבור ראויים למגורים  .באין ברירה  ,הועברו העצורים לשני בתי  -כנסת ,
שהיו הרוסים למחצה  ,ונאלצו לשכב על הרצפה החשופה בלא כיסוי  ,בחורף הבוסני

הקשה מאוד  .השלטונות לא סיפקו מזון לכלואים  ,כל פניותיו הנרגשות של בויאס

לשלטונות לא הועילו  .במכתבו לראש מינהל בוסנה  ,כתב בויאס בין השאר

:

כממונה על הקהילה היהודית  ,כפאטריוט קרואטי  ,כנוצרי וכבן  -אדם שמקנן
בליבו רגש רחמים ושותפות בצערם של החלשים  ,החולים ואלה הזקוקים

לעזרה החלטתי לכתוב אליך  . . .מתוך

כ 1000 -

העצורים ,

900

נשים וילדים  .בין

אלה מצויות נשים הרות  ,בני  -אדם משותקים  ,עיוורים ותינוקות בני יומם  .אינני

מסוגל לתאר במילים את הצער והסבל שפקדו אנשים אלה  . . .מזה שבעה ימים

לא זכו לקבל ארוחה או פרוסת לחם לקיים בפשם .

70

פניות דומות היו אל קהילת זאגרב  ,שממנה ביקשו  ,וקיבלו  ,סיוע
על הולי  - -ראה

 :פינסו  ,הממדהי עמ ' 12

.

מחיאון יהודי  . 22 / 2 - 2 / 5זהו העותק המקורי על
חזה

:

פיננזרז

ראה

;

יטטקל  ,עמ ' . 67 - 66

מסמכים  ,עמ ' . 60

כספי .

דר " ח

במאס  .קטעים ממנו גם בפורטו  ,מסמכית

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

ן

57

באותו זמן סבבה בין המחנות שברחבי קרואטיה אחת מן רכבות הגירוש שיצאה
מסאראייבו

ב 17 -

בספטמבר  .בשום מקום לא הסכימו לקבל יהודים נודדים

אלה .

המחנות היו מלאים עד אפס מקום  .רכבת הרפאים נסעה מעיר לעיר בקור העז  ,ללא

מזון  ,מים ותנאים סאניטאריים מינימאליים  ,ולבסוף שבה לסאראייבו  .כאשר נפתחו

הקרונות  ,הוכו הנוכחים במקום בתדהמה  .אנשי צבא שהיו שם שיגרו איגרת לראש
המדינה פאבליץ '  ,ובה

נאמר :

בימים אלה הופנה משלוח גדול של יהודים מסאראייבו למחנות  . . .אולם הוא

הוחזר לעיר בשל חוסר מקום  . . .יהודים אלה עונו ונפגעו על  -ידי אנשי

משטרת הביטחון וטולטלו הלוך ושוב בקרונות קפואים . . .
אנושית

התנהגות בלתי

המשטרה והחזרת בני  -אדם קפואים  ,מורעבים וחולים

זו של

לסאראייבו הותירו רושם קשה בלב תושבים בני כל

הדתות .

ן7

מהאמור לעיל נראה  ,שאמנם הגיעה מזאגרב הוראה כללית לפנות את כל יהודי
סאראייבו עד תאריך מסוים  ,אולם הפינוי נעשה ללא תיאום בין הזרועות השונות

הנוגעות לעניין  .אין תימה בכך  ,שכן השלטון האוסטאשי התאפיין בתפקוד לקוי בכל
מגזריו  .העצורים נשארו בסאראייבו והועברו בסוף דצמבר למחנה נשים חדש ,
שהוקם בעיירה ג ' אקובו  (I)jakovoJהסמוכה לאוסייק
סלאבוניה  .הגברים שבהם שולחו

ליאסנובאץ .

את החיפזון והלהט בביצוע הגירושים בחורף

 , ( Osijekבירת חבל

~
1941

הסביר טולי לבויאס בכך ,

שהיה כורח לפנות דירות לפליטים מוסלמים ממזרח בוסנה  ,שנמלטו מאימת הנקם

של הצ ' טניקים  ,הלאומנים הסרבים  .טולי הוסיף ואמר לבויאס

:

' יתפגרו להם כל

היהודונים ויאבד כל רכושם  ,ובלבד שהקרואטים המוסלמים יוותרו

בחיים ' .

72

מגורשי סאראייבו שבכלאו במחנות  -הריכוז בקרואטיה  ,כמו כל היהודים במדינה זו ,

נחרץ גורלם למוות  .אלה שהגיעו ליאסנובאץ נרצחו לרוב מיד עם הגיעם למקום  ,או

מתו במשך הזמן מרעב  ,מגיפות  ,עינויים או עבודה קשה  .בסך  -הכל ניצלו ממחנה זה
כ 10 -

יהודים  .הנשים והילדים שהגיעו למהנה ג ' אקובו ניטפו בחלקם במגיפת טיפוס .

71

ראה  :ארכיון הצבא . 1 : 612 - 22 / 17 / 15 ,

72

ראה  :סטאי " ן '  ,עמ '

9נ. 240 - 2

ראש ' המדינה הקרואטית
בזאגרב  ,קאסרטאנו

( מימין ) ,

העצמאית ' ,

אנטה

וגנראל רואטה

שנ

פאבליץ ' ( שני

( משמאל )

משמאל )

בחברת שגריר איטליה

פארטיזאנים יהודים ביוגוסלאביה  ,ביניהם ויקטור משולם

באביב

1942

הובאו ליאסנובאץ יתר יהודי סאראייבו ונרצחו שם

ביוני  -יולי . 1942

הנשים והילדים שהובאו ללובורגראד שולחו על  -ידי הגרמנים לאושוו "ן באוגוסט

. 1942

73

בראשית

1942

כמעט לא נותרו יהודים בסאראייבו  .מתי מעט הנשארים היו

חיוניים מבחינה כלכלית  .יהודים בודדים מצאו מסתור ומחסה אצל ידידים לא -

יהודים  ,מעשה שהיה כרוך בסיכון עצום .

ואמנם רובם נתפסו  ,משום שהלשינו

עליהם  .מרבית הניצולים בקהילה זו היו אלה שנמלטו לאזור הכיבוש האיטלקי  ,אשר
לא היה מרוחק ביותר מהעיר ואפשר היה להגיע אליו בעזרת תעודות מזויפות  .תחילה
התרכזו הנמלטים במוסטאר  ( hfostarבירת הרצגובינה  .אולם במחצית השנייה של
שנת

תבעו הגרמנים ~
למסור לידיהם את היהודים  ,והאיטלקים העבירו את כל

1942

היהודים אל חוף הים  ,הרחק מהישג ידם של הקרואטים והגרמנים  .פרשה זו ראויה
לעיון ולציון מיוחדים  .פליטים אלה רוכזו בקיץ

1943

במחנה מיוחד באי ראב

( 5ב )) 1

ושוחררו משם על  -ידי הפארטיזאנים של סיטו  ,לאחר כניעת איטליה בספטמבר . 1943
רבים מהם הצטרפו לפארטיזאנים ונטלו חלק בקרבות נגד הכובשים .

זקנים  ,נשים

וטף שבהם הועברו על  -ידי הפארטיזאנים לאזורים המשוחררים ונשארו שם עד תום

המלחמה ' .
מתוך

7

כ 14 , 000 -

יהודי בוסנה והרצגובינה  ,שרובם היו יוצאי ספרד  ,ניספו בשואה
שלח  ,רצח  ,עמ ' . 133 - 91

(7

על מחנות הריכוז בקרואטיה -

74

על הצלת יהודי קרואטיה על  -ידי האיטלקים  -ראה  :קארפי ; שלח  ,רצח  ,עמ '
חשבון .

58

ראה :

 ; 255 - 177שלח ,

יהודי יוגוסלאביה  -שואה

כ  , 10 , 000 -יותר

מ 70 -

אחוז .

ן

59

איש מהם השתתפו בצורה כלשהי במאבק נגד

כ 1400 -

הגרמנים ותומכיהם הפאשיסטים הקרואטים  ,מתוכם נפלו בקרב

יהודים מסאראייבו קיבלו את עיטור הגבורה הגבוה

איש  .שלושה

440

ביותר .

אחד מהם  ,וויה

טודורוביץ ' J
~
היוגוסלאבי  .יותר מ  60 -יהודים מסאראייבו קיבלו את אות ראשוני הלוחמים ,

( שמואל

( Todorovi

שהוענק למי שהצטרף למאבק בשנת
ד " ר רוזה פאפו

לרר )

פיקד לאחר המלחמה על חיל  -היבשה

, 1941

וכאלה היו מעטים מאוד  .בת סאראייבו ,

 , ( Roza Papoהיא האשה הראשונה ביוגוסלאביה שקיבלה דרגת

גנראל בשירות רפואי  .יל
לסיכום ניתנת בזה טבלה של מספר היהודים בכל המחוזות של יוגוסלאביה  ,לפני
מ 62 -

הכיבוש הנאצי ואחריו  ,כאשר יותר

אלף מיהודי יוגוסלאביה

הושמדו " .

7

מספר היהודים שנספו בשואה ביוגוסלאביה  ,לפי המחוזות
המחון

מספר היהודים

מספר הנספים

לפני המלחמה

בשואה

 .אחוז הנספים

סרביה

500

באנאט

4 , 200
~

3 800

קרואטיה  ,סלאבוגיה

25 000

20 , 000

80

באצ ' קה באראניה

16 , 000

13 , 500

84 . 4

בוסנה והרצגובינה

14 , 000

1 0 000

מאקדוניה

7 , 762

6 , 982

90

סלובניה

1 , 500

1 , 300

86

אחרים

1 , 280

630

48

סך  -הכל

82 , 242

62 , 242

82

1

88 -

11 , 000

.

.

92 . 8

.

.

71 5

יהדות יוגוסלאביה הוכתה מכה אנושה בשואה  .הגרמנים ועוזריהם רצחו יותר
משמונים אחוז מבניה  .מרבית הקהילות חוסלו ולא שוקמו שנית  .הקהילות שחודשו
לאחר המלחמה אינן אלא צל צילו של העבר  .מרבית הניצולים לא שבו למולדתם
הקודמת  .רובם עלו לישראל  .אחרים מצאו מקלט בארצות  -הברית ובדרום  -אמריקה .

ביוגוסלאביה נותרו היום אלפים ספורים של יהודים  ,בית  -זקנים אחד  ,שני מוזיאונים
היסטוריים וכמה קהילות המקיימות בקושי רב חיים יהודיים  .מה שהיה לפני
המלחמה לא ישוב עוד  .יוותר רק זכר לקיבתן יהודי שוקק חיים ורב מעש .

75

על מספר

 ; 303על

76

הנספים  -ראה

:

רומאנו ,

עמ '  , 201על

המשתתפים במאבק  -ראה

מקבלי העיטורים ודרגות הקצונה  -ראה

על מספרם

:

רומאנו  ,עמ '

"

:

רומאנו  ,עמ

'

. 27

של יהודי יוגוסלאביה לפני השואה יש חילוקי  -דעות בין מקורות שונים  .אני נוטה

לקבל את הערכתו של החוקר יאשה רומאנו  .הטבלה המובאת כאן כוללת פליטים יהודים

מגרמניה ומאוסטריה וכן מומרים  -ראה

:

רומאנו  ,עמ '

; 201

 . 14 - 13על נתוני המיפקד הרשמי שנערך ביוגוסלאביה בשנת
 . 218במיפקד בשנת  1940נמנו  71אלף יהודים .

על אופן החישוב  -שם ,

1931

-

ראה

:

עמ '

פריידנרייך  ,עמ '

ן

60

מימין

מנחם שלח

:

בית  -הכנסת הספרדי המרכזי ' בית

ישראל ' בבלגראד  ,נהרס בהפצצה גרמנית
ב6 -

משמאל

:

באפריל

1941

הוצאת עצמות של יהודים מתוך
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