ג'ני לבל

עד 'הפתרון הסופיי

היהודים בבלגראד

1942-1521

ספריית "היללבן-חיים"
הוצאת הקיבוץ המאוחד

Jennie Lebel
'UNTIL 'THE FINAL SOLUTION
 Belgrade 1521-1942מThe Jews 1

הביאה לדפוס :שולה שלהב
על העטיפה :מראהמיבצר העירבהיפגש הנהרות
דנובה וסאווה,בלגראד 1521

אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם להקליט ,לתרגם,
לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה
או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי,
אלקטרוני ,אופטי אומיכני (לרבות צילום
והקלטה) ,ללא אישור בכתב מהמוציאלאיר

ל4

By Hakibbutz Hameuchad
-Avivטז Pubtlishing House L
Printed 10 Israel2006
כלהזכויות שמורות
להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ
דפוס "חדקל" תל-אביב תשס"ו

d

.

,

הפתרוןהטופ* של השאלהשהודיתבבלגראד1941 /42

התחלת הסוף ' -נומרוס קלאוזוס'

כפי שכבר תואר כאן ,יהודי יוגוסלביה היו אזרחים שומרי חוק .יחסם
למדינתם ,שהתאפיינה במולטי-אתניות ,היה פטריוטי ביותר ,אפילו כשהיו
חייבים להילחם אח באחיו מעבר לגבול .הייתה להם נוכחות רבה למדי
בחייםציבוריים,ויחסיהאוכלוסייה הלאיהודיתכלפישכניהםהיהודיםהיו
סבירים ,אפילו אם לעיתים ,לתומם או בכוונה,ניסו להטיל עליהם מורא
ושאלואותםמדוע הםרצחווצלבו אתישומושיעם.
יהודי רובחלקייוגוסלביה לאנבדלו מיתר התושבים ,ומחוץלביתםנהגו
ככללהאוכלוסייה .מראההיהודילאהיהשונהמזה שלשכניווכךגםלבושו.
יהודים שלטו בשפתהמדינה ,בכלחבלבניבהמיוחדלו ,למרותשהספרדים
דיברובביתם שפתםהראשונה,יהודית-ספרדית.נכוןלהגיד שלאהיומקרים
רבים של נישואים מעורבים ,אך גם לא היו הרבה נישואים בין-עדתיים
ספרדיים-אשכנזיים ,משום שהספרדיםניזונויותרמהמעיין ההלכתי .נערות
ונערים יהודים ברחבי יוגוסלביה קיבלו את התודעה היהודית הראשונה
לרובבעלכורחם,בשיעורי דתהכרחיים.הופעתהציונותקירבה בהרבה את
היהודיםמשתיהעדותואפילוביןמעמדיםשונים.
אפשר לקבועכי רוב זמן קיומה של מלכות יוגוסלביה לא היו סימנים
בולטים לאפליה כלפי היהודים .ופתאום ,ב 5-באוקטובר  ,1940חוקקו
לראשונה מאז הקמתה של המדינה היוגוסלבית חוקים (תקנות) אנטי-
יהודיים ,שכללו הגבלת הפעילות הכלכלית של היהודים ו'נומרוס
קלאוזוס' ) ,(Numerus claususמספר סגור,כינוי להגבלת מספר המתקבלים
לענף זה או אחר ,למוסדות מסוימים וכדומה.כינוי זה נתפס ביוגוסלביה
בעיקר לגבי איסור קבלתצעיריםיהודים למוסדות ההשכלה מעל לאחוזם
באוכלוסייה.
למעשה ,היה זה כבר בסוף אוגוסט  ,1940כשמנהלי בתי ספרתיכוניים
ומקצועיים מסרו להורי תלמידים שרצו להירשם לכיתות ראשונות בשנת
הלימודים  1940/41שלא יוכלו להירשם בהתאם לפקודת משרד החינוך.
לאחדים שכבר נרשמו הוחזרו התעודות .ההורים שנתפסו בפאניקה ואיבדו
עשתונותפנולאיגודהקהילותהיהודיות(להלן:אקיד"י) לקבל הסבר ,משום
שבאוגוסט  1940לאפורסמושוםחוקיםמפלים,לפיהםיכלולבססהתייחסות
כלפיילדיםיהודים .הפקודה נמסרה בעל-פה ולא כללה את כלבתי הספר
בממלכה,אךהייתהכעיןאיתותעל מהשעומדלהתחוללבעתידהקרוב.
המטרהשאיגודהקהילותהציבלעצמוהייתה הגשתעזרהלנפגעיהחוקים
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האנטי-יהודיים .הדרך שנראתהלו ושנחשבהיעילהביותרבתנאים החדשים
הייתהדאגה שתפסה מקום חשובבמחשבתם :הסתגלותוהיערכות,המחייבת
פתיחתמסלוליםשנחסמובפניהדורהצעיר,ביתספרל'מיותרים'.
כבר ב 3-בספטמבר  1940יסדאקיד"י ועד מיוחד ,שמטרתו היתה לבדוק
מה מסתתר מאחורי 'היחס המשתנה' של מוסדותבתי הספרכלפיבנינוער
יהודי שהיה עד אותה עת שווהבין השווים .נעשו מאמצים גדולים כדי
לשמור אתהקהילהמהחלטותלפיהןיהפכולאזרחיםבדרגהשנייה.
נציגיאקיד"י חשועלבון עמוק ומורתרוח,והחליטולפנותבקובלנה לכל
אותםגורמיםרשמייםשיכלולתתהסברכלשהווגםלהשפיעעלההחלטה:
ב3.9.1940-ביקר שמעון-שימה שפיצר ,מזכ"לאקיד"י ,אצל השר בראנקו

צ'וברילוביץ'.
ב 4.9.1940-התקבל ד"ריצחקאלקלעי ,רבההראשי שליהדותיוגוסלביה,
אצל ד"ראנטון קורושץ ,שרהחינוך ,כומרקתולי ,שהיהידועכאנטי-יהודי
ושלמעשהיזם אתהתקנה.
ק
ח
צ
י
אלקלעי וד"ר פרידריך פופס,יו"ר אקיד"י,
ב 5.9.1940-ביקרו ד"ר
אצלד"רלזרמרקוביץ' ,שרהמשפטים.
ב6.9.1940-ביקרש.שפיצר אצלסגן שרהפנים .באותוהיוםביקר פרופ'
ד"רלאוןכהן ,רופא בעלמוניטין ,אצל דראגישה צבטקוביץ' ,ראש ממשלת
יוגוסלביה.עמושוחחועלאותוהנושא ב8-בספטמבריהודיםבניעירוניש.
ב 9.9.1940-שוחח ד"ר ויטהקיון ,מראשי יהדות סראייבו ,עם ד"ריוריי
שוטאי ,שרהאוצר.
ב 23.9.1940-התקבל הרב ד"ראלקלעילריאיון אצלהנסיך-העצר פאבלה
קאראג'ורג'ביץ' .הרבהראשיביקריומייםלאחרמכןגםאצל ראשהממשלה.
מלבדכלאלהואחרים בהנהלתאקיד"י,ביניהם ד"רמרקוהורןוד"ריואל
רוזנברגר ,רבים מחברי הקהילה בעלי שם ומעמד בחברה סברו
שהתערבותם תועיל ,פתחו במערכה ציבורית וניהלו שיחות עם אישים
בולטים במדיניות יוגוסלביה .בכל המגעים הישירים ,הפגישות והשיחות
קיבלו נציגי היהודים רושם שאישי-ציבור 'מגלים הבנה' ונוקטים נימה
פייסנית .כמעטכולםהצהירושיש להם רושםכי החוק הוא רקזמני ,המגמה
מוגבלת כצו השעה ,עקב הלחץ מצד הרייך הגרמני ,ושבקרוב יתבטל או
יוכנסובותיקונים.אפילו אםיחול,יהיה פושרביותר.היחידי שחרתעלדגלו
את המדיניות האנטי-יהודית ולא הסתיר את דעותיו היה השר ד"ר אנטון
קורושץ,יוזם הפקודה4"7.
ואכן ,ממשלתיוגוסלביהניסתהלהניח אתדעתהגרמנים ,ולמעשההיהזה
כנראהבלוןניסוי .האפשרותלהטילעלהיהודיםהגבלותבלילעוררתגובות
חריפותהייתהמעתהריאלית.
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עקב כל הבטחותודבריפיוס,ציפוהיהודיםלשינוי לטובה ,ובמקום זאת
זכו למפח נפש; באותםהימים ממש כברעבדו במרץ רב במשרדי הממשלה
עלהכנתנוסחהתקנותהמיוחסותליהודיםולפרסומםבעיתוןהרשמי.
ב 5-באוקטובר  1940פרסמה ממשלת מלכות יוגוסלביה שתי תקנות,
שנכנסו לתוקף באותו היום בכל שטחה של מלכות יוגוסלביה ,מלבד
בקרואטיה.
ם
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אחת התקנות ,שמספרה היה  ,690הוציאה
מענף
כלכליאחד ,הסחרבמוצרימזון,רקבגללהיותםיהודים.
התקנה השנייה ,שמספרה היה  ,692קבעה את 'נומרוס קלאוזוס' לגבי
הנערים ממוצאיהודי .עיקרה של התקנההיה שמספר התלמידיםהיהודים
ייקבע לפי משקלם היחסי של היהודים באוכלוסייה הכללית של המדינה.
משום שבשנת  1940שיעורהיהודים בקרב האוכלוסייה היה כ 0,4-אחוזים,
שיעור זה נקבע כמכסת היהודים הזכאים להתקבל לשנת הלימודים
הראשונה באוניברסיטאות ,בתי ספר גבוהים בדרגת האוניברסיטה ,בבתי
ספרעל-תיכוניים,תיכוניים,סמינריםלמוריםוכלבתיספרמקצועיים.
של
4
ישלציין שבאותה תקופההייתהנהוגהביוגוסלביהשיטתלימודים
כיתות בי"ס עממי ו 8-כיתות בתי ספר תיכוניים .לאחר ארבע כיתות
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הראשונות שלהתיכון,עלכלתלמידהיה לעבור 'בגרות קטנה' ,שמאחריה
יכולהיהלהמשיך אתלימודיועוד 4שניםבגימנסיהריאליתאוהומאנית,או
בבתי ספר מקצועיים .התקנה התייחסה לכל הכיתות הראשונות ,החל
מהכיתה הראשונה לאחר סיום בי"ס עממי בגיל  10עד השנה הראשונה
באוניברסיטה.אגב,כלבתי הספרנהגו בהפרדהביןהבניםוהבנות.
ה'נומרוס קלאוזוס' היה מעשה הרקיקה הראשון מסוג זה אחרי מלחמת
העולם הראשונה ,בניגוד גמור להסדרים שנעשו בחוזה השלום ,לפיהם
הובטחו זכויותיהם של המיעוטים הלאומיים והדתיים בארצות אירופה,
שקיבלותוקףבינלאומיבערבותחברהלאומים.

על סמך החלטה עלשינוי התקנות הקיימות והחקיקות החדשות מתאריך
 ,16.9.1939הביאה מועצת השרים עבור שנת הלימודים  ,1940/41בפקודה
מס'  1323מתאריך  ,5.10.1940תקנהבעלתחמישהסעיפים בקשר להרשמת
אנשיםממוצאיהודי.
לפיהסעיף הראשון בתקנה ,המוסדותהעליונים שלבתי ספרהיו רשאים
להחליט ולקבוע כמה תלמידים ממוצא יהודי רשאים להירשם לשנה
הראשונה שלכל אחת מהפקולטותויתרבתי הספר ,החל משנתהלימודים
.1940/41צוין שהחוק לא יחול על תלמידים ממוצאיהודי שנרשמו כבר
ללימודים,וסיימו אתהכיתותהראשונות.הםיכלולהמשיךבלימודיהם.
בסעיףהשני של התקנה נכללו ההנחיות שישלנהוגלפנים משורתהדין
במקרים שעל-פיהם יתקבלו תלמידים ממוצאיהודי שהוריהםהיו ראויים
והצטיינובשירותםלמולדת.כוונתסעיףזההייתהלמנוע קבלתם שלילדים
שהוריהם לא לחמו בכלל ,או שלחמו במלחמת העולם הראשונה בצד 'הלא
נכון' ,כלומר כל אלה שהתגוררו בכל האזורים שהיו מחוץ לסרביה
ומונטנגרו ,באזורים שהיו בשלטון האוסטרי-הונגרי ,התורכי ,הבולגרי
וכדומה,ולכןגויסולצבאותהאויב,בדיוקכמוכליתראזרחיהאזוריםהללו.
בסעיף השלישי נקבע שזרים ממוצא יהודי לא יורשו כלל להירשם
לאוניברסיטאות.
הסעיףהרביעי קבע שלמוסדותהעליונים של רשתהחינוךישייפוי-כוח
לבדוק אם התקנותאכן מתבצעות הלכה למעשה ,ולמסור הנחיותוהסברים
בקשרליישוםהתקנות.
.
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ראש הממשלה
הפנים ,ד"רולאדקו מאצ'ק ),(Vladko Ma~cekסגן ראש הממשלה,וכליתר
שרי הממשלה .התקנה של ה'נומרוס קלאוזוס' נקראהבין היהודים 'חוק
קורושץ' (408.)1)0~0100

לרוב בתי הספר התיכוניים לא הגיעו עד התאריך הנ"ל תקנות משרד
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החינוךלגבי תלמידיםיהודים ,כך שכבר מ 1-בספטמבר ישבו כלהנערים

והנערות היהודים בכיתות ולמדו שם ,ורק אז נמסר להם שהם 'מיותרים',
'סרחעודף',ושאסורלהםלבואיותרללימודים.

למרות שהוכה בתדהמה ובזעם ,לא איבד איגוד הקהילות היהודיות
עשתונות ,משום שלא היה שום צל של ספק שיש צורך לפעול ולחזק את
הנפגעים .לאור המצב החדש ,התכנס ב 9-באוקטוברועד הפועל שלאיגוד
הקהילותלישיבהדחופה ,שבראשהישבויו"ר ד"רפרידריךפופסוהרב ד"ר
יצחקאלקלעי ,רבה הראשי שליהדותיוגוסלביה.לפי רשימתהנוכחיםניתן
להביןשלנושאהדיוןהוענקה דרגתחשיבות ותשומתלב רבהביותר.האיגוד
התייצב כמגן עלזכויות היהודים וראה בדאגה את התקנות הללו ,מה גם
שהיה חשש שמא הםישמשותקדיםלתקנותוחוקיםדומיםנוספים4%.
איגוד הקהילות פרסם גילוי-דעת תקיף ,בו נרשם והודגש שנעשים
מאמצים גדולים לברר אתטיב מעשי המחוקק ,במיוחד בכל מה שקשור
לחינוך ילדי ישראל .נותר היה לברר האם יש אפשרות למנוע פגיעות
אפשריות נוספות במרקם החיים הדמוקרטיים .בסופו של דבר ,לאיגוד
הקהילות הייתה אמונה מלאה שרק קהות חושים מקרב בודדים מחברי
הממשלהגרמה למצב החדשוישלקבלו בראשמורםובכבוד,כילפנייהדות
יוגוסלביהמשימותחדשות,וישלהכשירה לשאת אתהמטעןוהעומס.
בסקירה על התפתחות המאורעות ,דיבר עו"ד דוד א .אלקלעי ,שחשב
שבמצב העצוב החדשעדיין נשאר ליהדותיוגוסלביהידיד טוב אחדונאמן,
והוא הציבוריות היוגוסלבית ,שלא מבינה ואינה תופסת מדוע היה צריך
לנקוט בצעדים הללו .אלקלעי סברכי יש לפנות אליה ,שלבטח תבין את
הכאבוהעלבון הצורבשנגרמוליהודים.מילותיו נתקבלו פה אחדביןחברי
ועדהפועל,והוחלטשאקיד"ייפרסםגילוי-דעתתקיף.
בנקיטת עמדה כלפי התקנות הללו הודגש שיהודי יוגוסלביה הרגישו
עלבון צורב ,השפלה מבישה ופגיעה בגאוותם הנרמסת ובכבודם המופקר.
בכל זאת ,הםהיומשוכנעים ,שבהגנה נגד הטלתדופיבפטריוטיות שלהם,
יכוליםיהודיםלפנותלעמיסרביהוקרואטיההאמיציםשירימו אתקולםנגד
אי הצדק שנעשה להם ,משום שגם העמים הללו טעמו את מר-גורלם משך
מאות בשניםכדי להשיג את צדקתם וחירותם .בסוףמציינים החתומיםעל
ההצהרה ,שלמרות האכובה על ההשפלות עד כה ופגיעות נוספות שעוד
עלולותליפול עליהם ,הםיענו,כפי שתמיד עשו ,בנאמנות למלך ולמולדת
עדמשב-רוחםהאחרון,בלילערער אתאשיותאמונתםהמסורתית:
שום דבר בעולם לאיכוללפגוע ביהדותיוגוסלביהבעיני אנשים שחושבים
ומרגישים בצדק ואשרבמוצאו של האדם לארואים פשעאונחיתות.אנופונים
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אליכם ,לאחינו ,לאחיותינוולילדינו ,שאותם שואפים לבודד מבארות חוכמה,
ממעיינותחינוךומעקרונותמוסרייםופטריוטיים,אנוקוראים לכם לאלהירתע,

אלאלהאמיןבאמתוצדקהנצחייםשלאייכנעו",

חבריועד הפועל שלאיגוד הקהילות לא הרגישו(או שמא לא רצו לראות)
שאכןמדוברבחקיקהשכבראיננהזוחלת,אלארצהומתגלגלתאלהציבור4".
נתעורר חשש מפני פרסומם של חוקי-אפליה נוספים בקרוב .ואכן,
האפליה הורחבה לעתים גם לתחומים שלא צוינו במפורש ,כגון מכרזים
תפורים,השהיית התקדמותם שלפקידי-רשותיהודים,הימנעותמגיוסם של
קציני-מילואיםיהודיםוהוצאתםמקורסיםלקצינים.
גם רבה הראשי של הממלכה ,ד"ריצחקאלקלעיאולץ להתפטר מכהונתו
בסנאטהמלכותי.

יישום החוקבבתי ספרתיכוניים
ב 15-באוקטובר  1940פורסמה התקנה מס' ,14097עםפירוט כמהתלמידים
רשאים להירשם בבתי ספר ברחבי יוגוסלביה .שר החינוך של מלכות
יוגוסלביה החליט ,שבכלגימנסיות,הריאליות וההומאניות ,שבשטח מנהלת
העיר בלגראד ובכל חבלי המדינה (8תוץ ,)88"0חוץ מאשר בחבל סאווה,
שהיהשייךלקרואטיה,יכלולהירשםבכיתהא' בשנתהלימודים 1940/41סך
הכול  108תלמידים יהודים אזרחי המדינה .בבלגראד הורשו להירשם 19
בנים ו 7-בנות ,והיה מפורט מספר המורשים בכל ביה"ס .בהחלטהצוין
שלבתי ספר שלא הוזכרו ,לאיורשה להירשם אף תלמידיהודי .הוחלט גם
להחוירלתלמידיםשנזרקו אתדמיהלימודשכברשולמו4".
במשרד החינוך נתקבלו בקשות רבות ,שאחדות מהן נשתמרו אצל אלה
שנותרו בחיים ועלו לישראל .נוגעת ללב היא עדותו של מירקו פוקס,
שבאוקטובר  1940נקרא לשירות המילואים .בתו בת ה 10-שסיימה אז בית

ספר יסודי ,נכללה במסגרת ה'נומרוס קלאוזוס' ולא אפשרו לה להירשם
לכיתה א' שלביה"סהתיכון.פגועעד עומק נשימתו ,שיגר פוקס אל מפקדו
הודעהעלפרישתומתפקידוכקציןמילואיםונימקזאתכך:
לאחרשעקבהחלטתשרהחינוךאנינחשבמעתהלאזרחסוגב',אםלאלמטהמזה,
למרות שהחוקההיוגוסלבית קובעתשוויוןזכויותבין כל האזרחים כולם ,ללא
הבדלילאוםוהשתייכותדתית,אנירואה אתעצמיבתוקףהחלטהזוכבלתיראוי
להוסיףולשרתבתפקידיכקציןמילואים...ברורלישאםהתפטרותיתתקבל,ייגרם
ליאישיתנזקממשי,אךאניסבור שגםכטוראיהמועסקבחפירתתעלותאובכל
עיסוקדומהאוכללתרוםלמדינתי...אנירואהבצעדשנקטוהרשויותכאשרגרשו
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אתבתימבית-הספרעלבוןכבד,ואניסבורשיחסכזהכלפימשפחתימעידשאינני
נחשבבעינירשויותהמדינה כאזרחראוידיו.כיווןשאנירואהבשירותיכקצין
בצבאתפקיד רםומכובד,לאאוכל להרשותלעצמילהוסיףולשרתבתפקידזה
ולהתהדרבמדיקצין,כאשרהזכותלהיחשבלאזרחהגוןנשללתממניבפועל.ת4

לעמדתה של המנהיגותהיהודית הייתה חשיבות רבה .התערבות באה על
דעתכולם.העיתוןדורגלויהודי שראה אורבסראייבו ,הביא כחודש לאחר
מכןהתקנותשהגדירוגםמיהויהודי:

א .כלאלה שאביהם ואמםנולדו בדתהיהודית,אפילו אםשינו את דתםאו
הםללאדת;
ב .שאביהםנולד בדתהיהודיתושאמםבעלתאזרחותזרה;
ג .מישנולדבנשואיתערובתוהואיהודיאוללאדת.

לאיחשבכיהודי:
 .1מישנולד מאביהודיואםלאיהודיהשאזרחותהיוגוסלבית;
 .2מישהיה מתנדבבמלחמה,אולוחםבמערכותמלחמותשחרור;
 .3מישהוריוהצטיינובשירותהמולדת'".

בת' ספרלתלמידים מורחקים
איגוד הקהילותהיהודיות נקט כמעטמיד בצעדיםמעשיים,כי חשוב היה
לאפשרלילדי ישראל להישאר בתוך מסגרתלימודית .בשיתוף-פעולה עם
הוריהתלמידים המרוחקים הוחלטלארגןבתי-ספרתיכונייםפרטיים בכמה
מערי הממלכה,שיתקיימובכלימותהשבוע ,פרט לשבת.הלימודים התנהלו
בבנייני מוסדותהיהודיים.
נותרה בעיית הכרת משרד החינוך בבית-ספר מסוג זה ,והשאלה האם
בוגריו יהיו מסוגלים לעמוד בבחינות ממשלתיות ולהמשיך בלימודיהם

הסדירים לאחרשיפוג'חוקקורושץ'.
לייסוד בתי ספר כאלה עזרה העובדה שבבלגראד ובכמה ערים אחרות
התקיימובעברבתיספריהודיםמוכרים4".
המצב הגרוע ביותר היה בבוסניה ובסרביה הדרומית (מקדוניה) ,שבהם
התגוררורביםמיהודייוגוסלביה.בסראייבוובביטולה הםהיוו כ 10%-מכלל
התושבים .מאחר שהתקנה לא חלה על בנים ובנות של אבות שלחמו
במלחמת העולם הראשונה בשורות צבא סרביה ,נפגעו כל אלה שהוריהם
שרתו,רובםככולם,בצבאותאויב4".
בסראייבו ,שם נתקבלו  16תלמידים ,והורחקו כ 70-תלמידים ותלמידות,
נפתחושתיכיתות א' שלגימנסיה .מלבדילדיםמסראייבו נרשמו גםילדים
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מהעריםזניצה (""8ם ,)2באניה לוקה ) (Banja Lukaוטראבניק )t(Travnik
הלימודיםהיוחינםאיןכסף,ותוכניתהלימודים חפפה אתתוכניתבתיהספר
הממלכתיים.יהודי סראייבו לא רצו להביך מורים לא יהודים ,ולקחו על
עצמם את כל תפקידי הניהול והלימוד .המנהל היה ד"ר קאלמי ברוך,
והמורים ד"ר מרסלשניידר ,אברהםפינסו ,אברהםפאפו,אליעזרלויויעקב
מאסטרו .רופא ביה"סהיה ד"ריצחק ישראל .בכל זאת,היו שםשנימורים
לא-יהודים :ד"רווין גליגיץ' ) ,(Gligiiשלימד ביולוגיה ,וזלטה רדושביץ'
("ויס8"04א) ,להשכלההמוסיקלית.י"
בבלגראד נפתח בית ספר למורחקים ,שפעל לפי תוכנית בתי ספר
ממלכתייםוהיובו כ70-תלמידים .בראשבית הספרעמדאיבןקון,מישהיה
מנהלביה"סהתיכון למסחר,והמוריםהיו שלמהקלדרון,שהיהעדאזמורה
בסמינרלמוריםוהיסטוריון ,ד"ריהודהלוי ,מורהבגימנסיהריאליתהשנייה
לבנות ,בלשן ובקי בשפה העברית ,זאת בנוסף לשישה מורים לא-יהודים,
שהתייצבו והתנדבו ללמד כדילהפגין את התנגדותם לתקנות המשפילות.
שמות חמישה מהם לאידועים לנו ,אךידוע גםידוע שם אחד המחנכים
הבולטים ,המורהוהסופרהידוע,טריפוןג'וקיץ' )DjukiEת"ואז).
אחזקתבית הספר וההוצאות מסביבנפלובאופןיחסיעלשתי הקהילות,
הספרדית והאשכנזית .ההורים שילמו את דמי לימוד לפי מצבם החומרי.
הלימודיםנערכותחילהבביתהכנסתהאשכנזיברח'קוסמייסקה ,19ומאוחר
יותר בחדרי לימוד של ביה"ס היהודי ,שהחליף את שמו ל'הגימנסיה

היהודית'4".

סביבביה"סנערכופעילויותרבותושונות ,שהשתתפובהןרביםממשכילי
הקהילהוכמעטכלהתלמידיםוהוריהם4".
הגימנסיההיהודית פעלה פחות משנתלימודים אחת ,עדפרוץהמליומה
באפריל  .1941למעשה בכלבתי הספר ברחבייוגוסלביה נפסקו הלימודים
כבר ב 27-במרס .ביוני  1941קיבלו גם תלמידי הגימנסיה היהודית את
תעודות הגמר שלהם כמו כל התלמידים שלמדו בבתי הספר הרגילים.
לדאבוננולא נשתמרהשוםתעודהמהגימנסיההיהודית.
הרשמה לשנת הלימודים  1941/42התנהלה בבלגראד לפי התוכנית,
למרות הכיבוש הגרמני ,והלימודים החלו ,כנהוג ,ב 1-בספטמבר .1941
מיותרלצייןכי אףילדיהודי לא התקבללאףבית ספר.הגימנסיההיהודית
חדלה מלהתקיים,כי באותה עת כל המורים היהודים ואף תלמידים רבים
כברהיוכלואיםבמחנהטופובסקהשופהוכמה מהםהוצאולהורגמדייום.
חודשיים לאחר מכן ,בדצמבר  ,1941כל הילדים עם אמהותיהם הובלו
ל'מחנה יהודי' בסיימישטה ליד בלגראד ושם נרצחו כולם ,עד תחילת מאי
 1942במשאיתגזים,ועלכךבפרקנפרד.
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תקנון הרשמתהיהודיםלבתי הספרהגבוהים
באוניברסיטתבלגראדבוצעובקפדנותובחומרההוראותהתקנותלפי מסמך
מס'  1323~0מ .8.10.1940-לפי הסעיף  2של התקנות ,אימץ סנט
האוניברסיטה את החלטת ועד המשפטנים הקבוע והחליט על מספר
המועמדיםהיהודיםשיש להם רשותוזכותלהירשםלאוניברסיטה.היחסבין
כלל הסטודנטים שנרשמו למספרהיהודים שהורשו להירשם היה כדלקמן:
בפקולטה לפילוסופיה היחס היה  ;530:2בפקולטה למשפטים ;1,249:6

בפקולטה לרפואה  ;850:4בפקולטה לחקלאות  ;219:1בטכניון
בפקולטהלרפואהוטרינרית  .169:1סה"כ 17סטודנטיםיהודים.
כדי להשוות מספר זה למספר הסטודנטים היהודים שנרשמו לשנה
הראשונה רק שנה קודם לכן ,להלן מספרם :בפקולטה לפילוסופיה 46
סטודנטיםיהודים; בפקולטה למשפטים  ;15בפקולטה לרפואה  ;64בפקולטה
לחקלאות  ;13בטכניון  ;39בפקולטה לרפואה וטרינרית  .8סה"כ 185
סטודנטיםיהודים.
לפיסעיף  2של התקנותאמוריםהיו להתקבללשנתהלימודים הראשונה
סטודנטיםיהודים שהוריהםהיו; לוחמים במלחמת העולם הראשונה 'בצד
שלנו'וקיבלו אותהצטיינות מזהב ע"ש קאראג'ורג'ה אועיטור זהב או כסף
עלגבורתם; אלהשהיוקצינימילואים; כאלהשקיבלועיטור בעדהצטיינות
כפעיליציבור;נכימלחמה;אלהשעזרולסרביםבאוסטריה-הונגריה בתקופת
המלחמה;מישהצטיינו בשטחהלאומיוכדומה'20.
עלפי אותו הסעיף של התקנות ,פורסמה רשימה שמית של כל אותם
ם הראשונה .ת4
מאושריםשנתקבלולשנתהלימודי
עקב המצב החדש ,לא התקבלו ללימודים גבוהים כמעט כל הסטודנטים
שמוצא הוריהם היה בחבלייוגוסלביה שבמלחמת העולם הראשונה נלחמו
בעלכורחםבשורותהאויב.
כעבורכשישהחודשים,לפי פקודת מפקדצבאיעליוןבסרביה הכבושהמ-
 ,30.5.1941נאסר המשך הלימודים על כל היהודים ,בשלב הראשון כל
המרציםיהודים פוטרו ממשרתם ,וכעבורזמן קצר נעצרו גם המרצים וגם
;714:3

הסטודנטים.מ4

לאנותר אלאלסיים את הפרק הזהבציון עובדה ,שכמעט כלהתלמידים
והסטודנטים ,שנרשמו ואלה שהיו 'מיותרים' ,הפכו מאוחר יותר לקורבנות
השואה.
העיתוןוסניק והמבשר) שלהקהילה היהודית הספרדית בבלגראד הקדיש
גיליון שלם להחלטות מועצת השרים ולתגובות שאלה עוררו בדפוס
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ןאתקוראיו.ת4
היוגוסלבי,בהנחהשזהיעניי

עיתוניהבירהפוליטיקהחצראוודהפרסמואתנוסח התקנותללאפרשנות.
ההגנההעממית לאהזכירה אףבמילה אחת.זרמהומלקאן החלו בתעמולה
נגד היהודים עוד לפני פרסום התקנות ,כך שניתן לשערכי הםידעו את
תוכנן עודלפני הפרסום .הם הקדישו מדייום טורים ואף עמודים שלמים
לתעמולהאנטי-יהודית .כברלפי הדגשת הכותרתוגודלה אפשרהיה לקבל
רושם שיהודי יוגוסלביה הם סכנה ענקית וממשית לסדר ,לשלום ,לרווחה
ולביטחוןהמדינה.יצאאיפהשהעיתוןהאנטי-יהודי המוצהר
הוא אך
מתלמדצנועבהשוואהלעיתוןהגדולורמהשבאופןשיטתיהכניסלציבוריות
את חיידקי השנאה ואי-הסובלנות כלפי היהודים .ורמה ניסה לשכנע את
קוראיו ש"המדינה הלאומית עם מעל ל15-מיליוני תושבים ירדה לתפקיד
עלוב של פרה חולבת לכ 70,000-יהודים שאינם יודעים שובעה" .כותב
המאמר ,סנסור לשעבר דראגוסלבפ .ג'ורג'ביץ' ,הוסיף שתושבייוגוסלביה
לאידעועדתחילת אוקטובר  1940שהםחייםכעבדים שלפחותמחציאחוז
יהודיםוש
עודהיום העםשלנוטוב-לבומשועבד לאיודעשיהודים-בוניםחופשייםשולטים
מאפילתםעלהמדינהבידרמהותחתכלהמשטרים,ולחלוטיןלאמניחיםלולפתוח
אתעיניו,לראותלמעןמיהואשפךאתדמובמלחמהוזיעהמגואלתבדםבשלום.

בייקאל

ג'ורג'ביץ''מגלה'שהיהודיםתופסיםכל המשרותהרמותבמדינה,כל המסחר
והתעשייה ,כל המקצועות החופשיים ,כל הקתדרות בבתי ספר
ובאוניברסיטאות ,כל התקשורת ,כלאמצעי תעמולה ,מדע ,ספרות ,ובכלל
הםשולטיםעלכלהחייםהחומרייםוהרוחניים שלעמייוגוסלביה,ומוסיף:
השעה השתים-עשרה היא כדי לפתוח אתהעיניים ולעשות הכל לשחרורכם
מהשעבודהחומריוהרוחניליהודים!במיליםאחרות:הגיעזמןשאתם15 ,מיליוני
יוגוסלבים מרומים ,תעשו הכלכדי להשתחרר מעבדות לפחותמחציאחוז של
יהודייוגוסלביה4"...

ככלל ,ביוגוסלביה לא היו רבים שהעזו לגלות אומץ-לב ושאר-רוח ולקום
להגנת היהודים ונגד התקנות המפלות כלפי תושבים נאמנים .תגובות
חיוביותהיודלותושוליות,ולאבאו מצדאנשיםבעלי משקלבממלכה.בגלל
זהראוי להביא פרקיםמהעיתון שיצא לאורבעירניש ,שפרסם את המאמר
תחת הכותרת'סרביםבני דתמשה':
אנחנומדגישיםשיהודיניש,דהיינוסרביםבנידתמשה,העניקואתחלקםבחיים,
בדמם ,במועקות וצרות ,ברכושם ובכוחם ,בקרב לשחרור ,לנקמת קוסובו
ולאחדות.אנולאנשכח~8ףשלחכםאברהםבן-ציון,אשרלאגילהלתורכיםאת
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מקוםשקושריםנפגשים ,למרותשעונה קשות מצד האסקרים[חייליםתורכיים]
וסינאןראשיד-ביי לגלותקןההיידוקים [מורדים סרבים] ,ולמרות שפיתו אותו
בצלצוליונצנוצי הדוקטיםכדישיבגוד ,הוא עמד בגבורה ,קיבל אתהייסורים,
למרותשהמורדיםהתאספודווקאבביתו...ת4
הכורות דת ,ה'משומדייה' שלנו
לקראת שנת  1938החלולהסתמןתופעות,בתחילהנדירותלמדי ,שלנטישת
היהדות.לעיתים המומרים לא הצהירו עלכוונתםבפני הקהילה והרבנות,
כנדרשלפי החוק ,וכשהדברנודע,היוביניהםשהביעורצונם לשלםבחשאי
גם להבא מסיהם לקהילה ותרומות למוסדותיה ,אך ההסתדרות הציונית
דחתהזאתוקבעה,שאיןלקבלשום תרומהמןהמשומדים.
השבועוןהציוני"ידוב(היהודי),שהופיעבזאגרב ,לא עברעל התופעהזו
בשתיקה ופתח מדור מיוחד שבמשך שנות  1940/41פרסם רשימות של
יהודים ,אשכנזים כספרדים ,שנטשו את היהדות .ד"רהינקוגוטליב ,שערך
אתהרשימות ,קראלטורשלו 'מהמשומדייהשלנו',שאיחדשנימושגים:על
משקל 'שומדייה' ) ,(iumadijaהחבל בלב סרביה ,והימשומדים' .במדור
הופיעושמותהנוטשים,ביניהםאנשי שםידועים.
ככל שהתופעה התרחבה הורגשה מתיחות בחלקים רבים של החברה
היהודית.אנשיציבורעקבו בדאגהאחריצמיחת המגמה.תנועת ההמרה לא
נותרהשולית.לפיהסטטיסטיקה ,אותה פרסםאיגודהקהילות,יצאו ממסגרת
היהדותוהתנצרו במשך שנת  1938כ820-יהודים ,מהם כ240-נתיניםזריםו-
580אזרחייוגוסלביה.
משנת  1938ואילך התופעה רק הלכה וגברה.נדירותהיו המרות דתעל
רקע מצוקות אישיות קשות בשל מצב כלכלי ירוד .המשומדיםהיו בעיקר
יהודיםמשכילים ואף אנשיםבעלי משקלביהדותובציונות .המספר הגדול
של אלה שהמירו את דתם הוסבר בפסיכוזה של פחד שאחז אותם בתקופה
שביוגוסלביה נשמעו קולות על הכוונה לנקוט צעדים לחוקק חוקים נגד
היהודים.אין להתכחש שבאוויר ריחפה בצורה מוחשיתביותר תחושה של
ערעורהביטחוןוקירבה שלהסכנההנאצית"6.
בקהילה הורגשה סכנה לחייה סדירים ושלווים ,והיהודים נזקקו להרבה
כוחות נפש כדי להמשיך את הרקמה החברתית ,התרבותית והכלכלית
ולהגבירה בכול התחומים .באותם הימים יזמה קהילת בלגראד תחרות
נושאת-פרסים לתלמידי הכיתות הגבוהות של בתי הספר התיכוניים ,על
חיבוריםבנושא'מדוע אשאריהודיבתקופה קשהזו'.
יחס החברההנוצריתלמומריםהיהבדרך-כללשלילי ,הדברעוררסלידה
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שניהעיתוניםהאחרונים שלהקהילותהיהודיותבבלגראדלפניהשואה:
'גלאסניק')(Glasnikשלהאשכנזים',וסניק' )(Vesnikשלהספרדים

וסערה והתפרש כתחבולהתועלתית שקופה .ככל שהחמירה וגברה הרגשת
מתיחותבחלקיםרבים שלהחברההיהודית,העמיקוגםרגשותהאיבהכלפי
המומרים .הם הואשמו שהתנצרו למראיתעין ושהתנצרותם לא תעמוד
במבחן.
העיתונותהיוגוסלבית הכלליתגינתה את תופעת המרת דת שלהיהודים
בכל פה ובלעג .הכינויים שהודבקו למומריםהיובעליצליל מעליב ברור
בנוסח:מוגי-לב ,פחדנים ,מתכחשים ,בורחים,עריקים ,לאראויים,ירודים,
חלשים,שפלים,לאנאמנים...אלהשזנחו אתדתםלאמתוךשכנועפנימישל
עליונותה הרוחנית והמוסרית של דתם החדשה ,אלא כדי להשיג 'אשרת
כניסה לחברה',ושישלהניח שעםחלוף הסכנותישובוליהדותם.עוד נכתב
כי אדם שנטש את דתו בקלות כהבלתי נסבלת ,קל וחומר שינטוש גם את
דתו החדשהבעת צרתה.ת4
הכנסיות הנוצריות ,הפראווסלבית והקתולית כאחד ,לא קיבלו את
'הנוצרים החדשים' בזרועות פתוחות .הןידעו שהמרת דתזו נעשתה לא
ממודעות ,אלא מתוך חולשה ,אופורטוניזם ,ורצון להיאחז בתחבולה מתוך
תקווה שהחוק העתידי לא יחול עליהם .לא שכנעו אותם אף המומרים
שעמדו באדיקות בחובות הבסיסיות המוטלותעל המאמין,כגון השתתפות
בתפילות ,ענידת צלב בולט על החזה ,כדי שיוכיחו דבקות בנצרות ושלא
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המירו דתם בסתר ולמראיתעין בלבד .לאעזר כלום,וכדילהיווכח בכנות
כוונותיהם ,החליטו ראשי הכנסיות שקבלת יהודים לחיק הכנסייה תהיה
מותנית בתקופת 'הכשרה' של חודשים ארוכים עד לקבלתם ,ורק בתנאי
שיתכחשובפומבילאמונתם הקודמתהבזויה.

התבררשבעיני הגרמנים יהדותם של אלה שהמירו את דתם הייתה בלתי
הפיכה ,לאהייתה להם שוםחסינותוהנאציםהחזירו אותםליהדות.גם הם
נאלצולהירשם במפקדהאוכלוסייההיהודיתשנערךבמאי .1941
חתימת החוזה המשולש
הלחץ הגרמני על יוגוסלביה להצטרף לציר ברלין-רומא-טוקיו ,בדומה
להונגריה ,בולגריה ורומניה,הגיע לשיאו בתחילת שנת  .1941היטלר רצה
לנטרל גם אתיוגוסלביהלפני כיבושה שליוון וצאתו למלחמה נגד ברית
המועצות (תוכנית 'ברברוסה') .ואמנם ,מלכות יוגוסלביה הצטרפה ב25-
במרס  1941ל'חוזה המשולש' של מעצמות הציר .על החוזה חתמובווינה
דראגישה צבטקוביץ' )~ ,(Dragiia Cvetkoviראש ממשלת יוגוסלביה,
ואלכסנדרצינצר-מרקוביץ' ,שרהחוץ.בסעיפיםהפומבייםנאמרכימעצמות
הציר מכירות את ריבונותה ושלמותה של יוגוסלביה .גרמניה התחייבה
שדרך שטחה הלאומי של יוגוסלביה לא יועברו צבאות מעצמות הציר,
להבדיל מרוב המדינות שהצטרפולציר המשולש ובהן כבר הוצבויחידות
צבאגרמניה .בעת הזאתהיה כבר מעובדומוכן תרשים שלהרייךלפלישה
ליווןוצבאגרמניההיהמרוכזבבולגריה,מוכןלפעולה.
הדבר שלא פורסם ,לאברייךולאביוגוסלביה,וזאתתוךדרישה מודגשת
של גרמניה ,היו סעיפים שצבטקוביץ' התחייב לסודיותם .בסעיפים הללו
נכתב כי ב'סדר החדש' של הרייך בבלקאן יילקח בחשבון האינטרס
היוגוסלבי לרציפותטריטוריאלית עדהים האגאי דרך התרחבות ריבונותה
עדלסלוניקי,עירונמלהיוונית428.
הצטרפותה של יוגוסלביה לציר המשולש גרמה למחרת היום הפגנות
סוערות בכל רחבייוגוסלביה ,אך בעיקר בבלגראד .ב ,27.3.1941-בהפיכת
קצינים פרו-מערביים ,הופלה ממשלתו של צבטקוביץ' .בראדיו בלגראד
פורסמה הצהרת ראש הכנסייה הסרבית הפטריארך גברילו דוז'יץ' על
הכתרת יורש העצר הקטין פטר קאראג'ורג'ביץ' (יליד  )1923למלך
יוגוסלביה .בכך חדלו לתפקד העוצרים ,הנסיך פאבלה קאראג'ורג'ביץ',
ראדנקו סטאנקוביץ' ואיוו פרוביץ' ,ולראש הממשלה נתמנה גנרל בחיל
האוויר דושאן סימוביץ' .הוחלטכי יוגוסלביה תישאר ניטרלית ,וממשלת
25.3.1941
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סימוביץ' אף שיגרהלברלין ב 30-במרס מסרמרגיע ,שההפיבההיאעניין

פנימי שליוגוסלביה והממשלה החדשה מכבדתחוזים של קודמתה ,כלומר
גם אתההצהרהעלהצטרפותה שליוגוסלביהלחוזה המשולש429.

עם פרוץהפולחניה :הפצצה נקנונית
תגובת אדולף היטלר למאורעות  27במרס בבלגראדהייתה זועמת ,סוערת
ומהירהכבזק.בוביום הואכינס אתיועציוהצבאיים ,הרמןגרינג (5מא,))36
וילהלםקייטל( )1:611"1ואלפרדיודל( ,)70"1בהנהגת שר החוץיואכיםפון
ריבנטרופ ) Ribbentropמסת) .הוא דרש בצורה החלטית עונש אכזרי
ליוגוסלביה,כזהשיכלול הרסגמור,ניפוץ הצבא והתמוטטותהכגוףלאומי.
עקבזההואאףנתןהנחייהלדחות את ההתקפהעלבריתהמועצותבארבעה
40.'25
שבועות.תוכנית התקפהעליוגוסלביהנקראה'מבצע
הצופן הצבאילפעילותחילהאווירהגרמנינגדיוגוסלביה נשא את השם
'הענישה' ) ,(Strafgerichtוכשמו הוא גם היה :ללא הכרזת מלחמה ,ב6-
באפריל  ,1941הותקפה מלכותיוגוסלביה דרך כל גבולותיה ,משטחן של
המדינות השכנות ,שכרתו בריתעםגרמניה,והיומרוכזים בהן כוחות צבא
גרמניה ומשם גםהמריאומטוסיםגרמנייםבפיקודו שלהגנרל אלכסנדר לר
) (Ldhrשהפציצו את בלגראד ,זאתבניגוד ברור לאמנת האג משנת 1899
ת4
ולהסכםבריאן-קלוג) (Briand-Kellog Pactשנחתםבפארים ב.27.8.1928-
היה זה ביום א',יום המנוחה ,ב 7-בבוקר ,כשתושבי בלגראד התעוררו
למשמע רעש המטוסים .הםיצאו מפתח ביתם משוכנעיםכי מדוברבטייסי
חיל האוויר היוגוסלבי המבצעים להטוטי טיסה .וכך דיווח לממוניםעליו
קולונלרודולףטוסן (מ,)7~550מישהיהאז הנספחהצבאיבשגרירותהרייך
בבלגראד:
ההפצצההפתיעהלחלוטיןאתהאוכלוסייה...רביםסברוכימדוברבתמרון.אנשים
עדיין ישנו והאיכרים היו בדרכם מן הפרברים אל כיכרות השוק .ההשפעה
המפתיעה של המתקפה התעצמה תוךיללתם השטנית שלמפציצי-צלילה ורעש
הפצצות ...הפאניקה גברה למראה המוני האנשים המשוטטים ברחובות לאחר
שבתיהםנהרסו,כשהגוויותהמרוטשותמוטלותבחוצות...גםקוויהמים והחשמל
נהרסוכליל,ואי-אפשרהי
הלתקנםעדשוךההפצצות ...ת'
הייתהזו הפצצה נקמנית ,ללא מטרותצבאיות .בהפצצות שנמשכו שלושה
ימיםביצעו 243מפציצים ו 120-מטוסי-קרב כ980-גיחותוהוטלו כ440-טון
פצצות .מספר הקורבנות נאמד בכ 3,000-הרוגים ויותר מ 15,000-פצועים.
כמחצית המבנים בעיר נהרסו ,ועשרות אלפי אנשים נותרו ללא קורת-גג.
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בלגראד הפכה תוךיומיים של הפצצות כבדותלעיי הריסות ,שמתחתם
נקברורביםחייםומתים.

הפריצה ליוגוסלביה והמסע לכיבושה התרחשו בקצב מסחרר ,במהירות
עצומה ומפתיעה ,זאת עקב השתתפותן של כל המדינות השכנות חברות
הציר המשולש ,במסגרת קואליציה לוחמת .השלטון היוגוסלבי התמוטט
כמגדלקלפים,וארץ רחבתידיים נכבשהבהרף-עין.לאהיהבר-דעתשהעלה
על דעתו ניצחון צבאי גרמני כה מהיר וקל .הארמייה ה 12-של גרמניה
בפיקודו של פלדמרשלוילהלםליסט ),(Listהייתה מוצבתעוד מ 1-במרס
בבולגריה,מוכנה להתקפהעליוון,ולאהיה קשהלשנות אתכיוונה כברב6-
באפריל.יחידותהארמייההשנייה,בפיקודו של פלדמרשלמקסימיליאןפון
וייבם ) Weichsת,0ו) ,עברו את הגבול היוגוסלבי מרומניה בין  6ל11-
באפריל;מהונגריה הםנכנסו כבר ב7-באפריל .להתקפה הכללית הצטרפה
גםאיטליה.מ4
לכל אלה חייבים להוסיף את פעילותו של הגיס החמישי ,של הגרמנים
האתניים ,ושל משתפי הפעולה מהבית ,שתרמו הרבה להתפוררותו של
הצבאהיוגוסלבי.
המלךוממשלתונסוגומהמדינה.

כינון שלטון הכיבוש
י הגרמנים ובעלי בריתם באפריל ,1941
עם כיבושה שליוגוסלביהעל-יד
חולקההמדינהביןגרמניה,איטליה,הונגריהובולגריה.הרייךהשלישיסיפח

אתרובה שלסלובניה,הונגריהקיבלה את חלקה הגדול שלוויוודינה(חבל
באצ'קה  ,(Ba~ka -איטליה זכתה בדלמציה ומונטנגרו ובאופן בלתיישיר
שלטה גם בחלקו הגדול של הבלקוסובו,בולגריהקיבלה את חלקה בעוגה,
וסיפחה את מקדוניה ואזור העיר פירוט .בחלק הקרואטי ובבוסניה
והרצגובינה הוקמה מדינת גרורה פשיסטית שכונתה 'המדינה הקרואטית
העצמאית' ,ואילו בחבל באנאט ) (Banatובשטחה הצר של 'סרביה
ההיסטורית' משלו הגרמנים ,שמינו ממשלה של משתפי פעולה ,שמאוחר
יותרעמד בראשההגנרלמילאןנדיץ' ).(MilanNediE

ב 15-באפריל  1941הגיע לבלגראד פלדמרשל פון וייכס ,שקיבל הנחיות
לארגן את שלטון הכיבוש העליון בכל השטחים שנכבשו בידי הגרמנים,
וכעבור יומיים ,ב 17-באפריל ,נחתמה הכנעה ללא תנאים של מלכות
יוגוסלביה,שנכנסהלתוקפה ב18-באפרילבצהריים434.
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אפריל 1941

מפתחלוקתיוגוסלביה לאחרכיבושה
-

כמעטבמקביללכניסתהיחידותהגרמניותהמבצעיות,הגיעולבלגראדגם
אנשי ה'שירותים המיוחדים' ,בין היתר אנשי שירותי ביון ומשטרה ,עם

'רשימת מבוקשים' ) (Sonderfandunglisteשחוברה עוד בטרם פרוץ
המלחמה ,עם כ 3,000-שמות של אלהשצוינוכמתנגדיגרמניה הנאצית .עם
היחידותהללוהגיעו לבלגראד אדמיראלוילהלםקאנאריס ) ,(Canarisמפקד
שירותיהביון שלה'אבווהר' ),(Abwehrריינהארדהיידריך ) ,(Heydrichראש
)4ss(~eichssicherheitshauptamt RSHA
המטההעליוןשלביטחוןהרייך
כוחותהכיבושבסרביהנחלקולשניים:
א .המפקדההצבאית );(Kommandostab
ב .המנהלהאזרחי );(Verwaltungstab
ב22-באפריל נתמנהגנרל-קולונל הלמוט פרסטר ) (FOrsterלמפקד הצבאי
בסרביה ) (Militirbefehlshaber Serbienוכבר באותו היום הוא פרסם צו
לתושביסרביהבזוהלשון:
בתוקף תפקידי כמפקדהעליון בסרביה ,הנני לוקח על עצמי ביום הזה ניהול
במדינה.מישלאיצייתלפקודותשלי,מבצעמעשיחבלהומעשיםבעליאופיפלילי
כלפיויחולחוקצבאימלחמתי"6 .
לראש המנהלהאזרחי בסרביה התמנה ס"סבריגדפירר ד"ר האראלדטורנר
ה0םץטז  ,(Haraldעורך-דין לפי הכשרתו המקצועית ,שהצטרף למפלגה
הנאצית כבר ב 1930-ולס"ס שנתיים לאחר מכן .לאחר הסכם מינכן מונה
279

ואףהאנטי-נאצי ,המשיךוסיים אתלימודי רפואתשיניים ,פה ולסת ,ועשה
קריירה מזהירה בגרץ ,אוסטריה ,שם התגוררבווילה מפוארת ומשוריינת,
קיבל אותותהצטיינות,עיטוריםוציוני לשבח .לאחר שפורסם עברו האפל,
הועמדלדין,זמן קצר שהה בכלא ,אך בגללבעיות בריאות שוחרר ונפטר
כאדם חופשי .בתו ד"ריוסטינה סבוקושק ממשיכה לנהל את המרפאהעל
שמובגרץמאזתחילת .1995
* לא ידוע גורלם של מרקו בנימינוביץ' (בן-ציון ביבם) וחיים
אלמוזלינו לאחרשסיימו את תפקידם כמלשינים ומוסרים ובלגראד נותרה
ללא יהודים.היו שמועותכי את אלמוזלינו חיסלו הגרמנים כבלתי נחוץ.
מרקובנימינוביץ'המשיך אתפעילותובחבלקוסובו,ומאוחריותרנעלם.היו
שמועות שכאילו נראה בהונגריה או באיטליה .בנימינוביץ' הוכרז אחרי
המלחמהכפושע-מלחמה5".

ציורהאנדרטה שהוקמהבביתהעלמיןהיהודילזכרםשליהודיבלגראד
שנספובתקופתהשואה.
(תכנןהאדריכלבוגדאןבוגדאנוביץ')
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'המנורה הבוערת-אנדרטהעלגדתהנהרדנובהלזכריהודיבלגיאד
קורבנותהשואה,

עבודתו שלהפסלגנדורגליד
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)

לניהול צרפת ל15-שנה; חבל הריין הועמד תחת שלטון הכיבוש של מעצמות
ההסכמה אף הוא ל15-שנה וחלקו המערביפורז .צבאה צומצם ל 100,000-איש.ב-
1935ביטלאדולףהיטלרבאורחחד-צדדי אתהסעיפיםהצבאייםשבחוזה.
סוייסט)מיוםי"א טבת ,2.1.1920 ,5680עמ ;'3כנ"ל,
' 403ההכרההיהודית

 ,23.1.1920עמת'4'.ידובסיי

' 404דם-וכרההיהודית,6.2.1920',עמ'.1
 405בלקאן920 ,ן';9.3.הרהורההיהודית' ,26.3.1920 ,עמ'.1

 496החלטת ההנהלה הראשית של איגוד הקהילות היהודיות בישיבתה ב 9-בינואר
.1925
 407רשימותמישיבתהוועדהפועלמס '24שלאקיד"ימ,9.10.1940-עמ' .84-83
 408העיתון הרשמי של מלכות יוגוסלביה מס' -LXXXג ,229-עמ'  ,1859בשבת,
.5.10.1940
 409אצ"מ./3081 )4(,ית.1
 410רשימותמישיבתהוועדהפועלמס' 24שלאקיד"ימ,9.10.1940-עמ' .88-83

 411אחדים מהסטודנטים שלא נתקבלו באוניברסיטת בלגראד התקבלו באוניברסיטת
זאגרב .מאוחריותר,לפירשימות שלועדהפועלשלאקיד"ירואיםשהתקנון הורחב
גם לבאנובינה הקרואטית ),(Banovina Hrvatskaואין לנו פרטים מה היה גורל
הסטודנטיםמבלגראדשנרשמו שם.
 412בארץ חיים עוד מספר תלמידים שנפגעו מהתקנות הללו והם מסרו עדויותיהם
למחברת.
 413כחצי שנה לאחרמכן נשבה מירקו פוקסע"יהגרמנים,כך ששירותהמילואים שלו
ארךארבעשניםוחצי.

,33/15.11.1940 3)3 414עמ'.4
 415נותרו פרטים על כמה מקהילותיהודיות ברחבי יוגוסלביה .בסקופיה לאזו בלבד
שלא נתקבלו  20תלמידים חדשים לכיתה א' של בי"ס תיכון ,אלא שהורחקו 29
תלמידים שכברלמדו.מביטולה ,שםהייתה אחתהקהילותהותיקותבערי הבלקאן,
הורחקו 25תלמידיםותלמידות.
 416שלח,עמ';36ספומניצה,עמ' .83
 417פינסו,יהודים,עמ' .88-85
48, 1954, 418נג,עמ' .152-150
,2/1941,01"8811 419עמ'.14

 420צ'יריץ'-בוגטיץ',עמ' .325
 421צ'יריץ'-בו3טיץ',עמ' .327-326
 422צ'יריץ'-בתטיץ',עמ' .329
 423יסמק ,23/1940עמ' .4
 424וסניק ,23/1940עמ' .7-1

0 425נ ,32/1.11.1940עמ'.3-2
 426הקולהיהודי,סראייבו.22/1939 ,
 427ז'ידוב  ,49/1938עמ'  ;7ז'ידוב  ,3.3.1939עמ'  ;8ז'ידוב  ,19.5.1939עמ'  ;10ז'ידוב,
.50/1938
,D/XII-1 ,ADAP 428תעודה ,206-205עמ' 8-2450 ;353ץ,כרך,5עמ' .186
,ADAP 429ע)11-מם,תעודה ,235עמ'  ,347מ.30.3.1941-
)11-1 ,ADAP 430מ,0תעודה ,217עמ'  ,372מ.27.3.1941-
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 431הסכםבריאן-קלוג נחתםביןארצותהברית ,צרפת,גרמניה,בריטניה,איטליה,פולין,
צ'כוסלובקיה ,בלגיהויפן .בכך התחייבו ארצות הללו לוותר על מלחמה כאמצעי
לפתרוןסכסוכיםבינלאומיים ,והתחייבו לפתרונותבדרכי שלום.יוזמי ההסכםהיו
אריסטידבריאן,המדינאיהצרפתי,ופראנקבילינגסקלוג,מזכירהמדינה שלארצות
הברית.
 ,ADAP 432כה ,1-%11עמי  ;307קרסו ,עמ'  .45אותו ניספח צבאי טוסן ,שהיהבין
הבודדים שנשארבבלגראד לאחרשהיהברורשגרמניהתתקוף אתיוגוסלביה,מינה
את עצמו ב 13-באפריל למפקדה הזמני של בלגראד והוציא מספרצווים חמורים
לאוכלוסייתהעיר.
,0/%11-1 ,ADAP 433תעודה ,283עמ' .397
. 477-478 434קק ADAP, D/XII-1, doc. 364,

 435בוז'וביץ,בלגראד,עמ' .27-26
 436אסופתפקודותותקנותשלמנהלתהעירבלגראד ).(Verordnungsblatt

 1/16.5.1941 437לקו .מפקד צבאי פרסטר נשאר בסרביה עד 4ביוני  ,1941והמפקד
האזרחיטורנרעדנובמבר .1942
,עמ')111-2, ;3מם . 478-479; ADAP,קק /%11-2, doc. 365,מ ADAP,
30.5.1941 438יא
. 664ק doc. 491,
 439בוז'וביץ',עמ':501, 264/196-420 :45ד-א, 8-גא AVII,

 440בתקופת מלחמת העולם השנייה ,אלפרד רוזנברג היה אחראי להטמעה רעיונית
ושטיפתמוח ,לתעמולהולעוררותנאצית ,ובמסגרת זאת הואיסד בפראנקפורטעל
נהרהמיין 'בית ספר גבוה של המפלגה הנאצית לחקר יהודים ויהדות',מי שהיו
האויביםהרעיוניים שלהנאציזם.בינואר 1940נתןאדולףהיטלרייפויכוחלרוזנברג
להשיג לספריית בית הספר הזה כל חומר שאפשר להשיג מהספריות היהודיות
והאיסופים .כך נוסד  ,ERRימסה רוזנברי ,אשר הלך במקביל ,לעתים אף לפני
הוורמאכט ,ושרד האוצר היהודי לפי הצו המיוחד שקיבל הישר מהיטלר' .מטה
רוזנברג' שוירובזז חומר רבוהעביר אותו למכון המפלגה הנאצית לחקר השאלה
היהודית ..במשך שנות המלחמה הועברו לשם ספריות שלימות בנושא יודאיקה
ותעודות ,שנשדדו לא רק בגרמניה ,אלא ברחבי אירופה ,אוספים מכל המרכזים
היהודים של מדינות תחת הכיבוש הגרמני,כגון הספרייה הענקית של חברת'כל
ישראל חברים' מפארים' ,רוזנטליאנה' מאמסטרדם ,מסמינרים גבוהים לרבנים

בברלין,בווינה,בוורוצלאב(ברסלאו),בפאריזועוד.
,USHMA 441פונם ,1401סליל ,132עמ' .44-37דיןוחשבון מ 16.6.1941-מזאגרב של
אוברשטורמבאנפירר ד"ר גוסטאב ברגר על עבודת המפקדה המיוחדת,
הזונדרקומנדו  ERRליוגוסלביה .בדיווחו ציין ד"ר ברגר על עבודתו המצוינת
במסגרת  ERRשלמירקומירץ' ,בלשןמהעיר בצ'קרק שבחבל באנאט ,ששלטהיטב
בלשונותשמיות.
 442בוז'וביץ',עמ' 83-82 ,79 ,73 ,65-63

 443ובורגיך  ,8,2993עמ' 115ובוויוביז' ,המשטרה המיוחדת וסבל היהודים בבלגראד
הכבושה).
0 444א  ,218מ,AVII ;30.4.1941-גא; ;50-1/8ענידתהטלאיעוררה מבוכהלא מעטה
בקרבהשכנים,שטענו" :לארואיםעליך!"
. 3 445ק  20/2.5.1941,אס
 12-1-66 446גא,שיג

403

 447בוז'וביץ',עמ' ,180תיקמחקירתושלד.יובנוביץ'.
 1 448ק .1 ;Novo vreme. 1.6.1941.ק0 vreme, 1/16.5.1941.ץ0א
 449פשעים,עמ' ;51-46שלארפ,עמ' .302-294
 450קרסו,עמ' .247
. 11 451א  doc.ו 0 217/10,א4,נ1נ
 452עא ,26.5.1941עמ' 5
 453בוז'וביץ',עמ' 139
 454זבורניק  ,6/1992לאחרעמ' .400
 455זבורניק ,2/1972עמ' .293
. 24-28-1/2 456ן 42337,נ1נ~. 24-28-1/1;vilicן 42326,ג1נ,י111
. 85-86 457ק Spomenica SJOJt
4, 1795-1)-22-1-1/28 458ג1נ

 459אשכנזי,עמ' .288
 ,6-5 BHOJ 460מ,25.5.1960-עמ' .13-12
. 120- 461ק .283-285; Koljanin,ע . 86; Zbornik SJOJ 2/1973,ק~Spomenica slol

121
)(-2952 462א

 463באותך היום נרשמו עוד שלושה מקרים של זריקת בקבוקי הבנזין על מכויות
הגרמניות.המבצע שלאחדהמקריםהללו,נערהסרביתבת  ,16אשרנתפסה,הודתה
שאתהמעשההזההיאעשתהבעידודיהודיאחד.

"2337-]-24-28-1,2 464תנ

. 2 465ק . 84-89; Novo vreme, 3.6.1941,קק Listuredaba 8/31.5.1941,
0 17133 466א ת.DK-110.גג; . 24-28-1/2ן 4, 2337,עג ; 24-28-1/1ן , 2326,עת.

 467לקראת סוף המלחמה ,הוצאו מקברות אחים כ 68,000-גוויות ונשרפו .הספרים
ממחנה באנייצה עם שמות רבים מהקורבנות נשתמרוונמצאיםבארכיוןההיסטורי
של בלגראד; הרשימות לפי הספרים הללו פורסמה לאחר המלחמה ,ב,1945-
בגיליונותשלעיתוןולאס ( .)0185ראהגםבוז'וביץ,עמ' .233-228
ו
י
ת
ס
 468בבאנאטלאנותרזכרליהודים.בית הכנסתבפטרובגראדנהרסב
,1941
וחומרי
הבנייןשנאספושימשולבנייתבניינימגוריםבעיר.העוגביקרהערךשהושלךלרחוב
יאנשיהכנסייה הפרוטסטנטית ,שם נמצאעדהיום .ראהזבורניק ,4/1979
נאסףעל-יד
עמ' .209

0-2722 469א ;ADAP, D/XII-2, 000. 297
1 470ט4ו  anderen Gebieten gnd andereתו" . 495:ק )11-2, 000.376,מם ADAP,
1" einer wesentlich grdsseren Anzahlם tirsbefehlshaber
 Juden fertigתסי
"geworden ohne Uberhaupt darUber zu reden.
)3-2722 471א ;,)11-2,000. 297ם ADAP,
 472גנזך המדינה0-3354 ;06/647 ,א .במשפטו של ראדמכר ,הוא טען כי אייכמן,

בשיחתם בטלפון ,אמרלו" :במקרה שהיהודים יתמרדו  -לירות בדום ".,וסגר את
השפופרת.איו"ש,TR-10/628 ,עמ' .74-73
 473פשעים ,עמ' .42-41

 474י5א-

Nationall
ssozialistischeVolkswohlstand

 475מישהו הדגיש את המילה 'מלאות סיפוק' ) (befriedigtוהוסיףבשוליים'ובכן אכן'!
)~,(AIsodoch

4"4

476

.NOKW-497יחידתושלליפהנשלחהלתיקוןקוויהטלפוןשנחבלו.

0-5810 477א
. 570-572 478קק ADAP, D/XIII-2, doc. 425,
פשעים,עמ' .17-18
479

-802יייסא;
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