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 אמיליללתום ו
 

 ר )ועוד כמה אנשים(דֹועל חנה ופ  
 

 1פרק 
 ...מה שחנה לא סיפרה על בעלה

 
זה לא פלא שהיא לא סיפרה  הייתה אישה שומרת סוד. קודם כל על עצמה. לכן iרוזאיחנה 

חייה. תמר לא שאלה שאלות ב ותמסוימ תקופותמעולם, אפילו לא לבתה היחידה תמר, על 
 , כמעט במקרה.אחרי שנים רבות, מהדברים נתגלו לי עכשיומיותרות, וחלק 

אותו לכתב, לטובת  חובתי להעביר וחושב שזעלול להיות די משעמם, אבל אני  עצמוסיפור ה
הדורות הבאים, אם וכאשר מישהו מצאצאי המשפחה ירצה להתעניין. אני עדיין מתלבט האם 

ונכדתי נכדי תום שבכלל, ואם נכון לכתוב את הסיפור דווקא בעברית, שפה שווה המאמץ 
סיפור . בסופו של דבר החלטתי על עברית כי אני רואה ב  לקרוא בבוא הזמן ואולי יתקשאמילי 

שמורים עדיין  ההיאבעבודה  .ה ח'יתבכתי נועה עשתה שורשים" שב  הל "עבודת שהמשך טבעי 
 .כחיוהנ י יכול להשלים את הסיפורכמה מסמכים שבלעדיהם לא היית

  
 , כפי שהוא סופר לתמר, בילדותה, ע"יii Fedorרדֹונתחיל קודם כל בסיפור של חנה ושל בעלה פ  

  עצמה.ב חנה
, בסוף מלחמת העולם שהו-שהו, מתי-איפהחנה ופדור, שניהם ילידי קרואטיה, התחתנו, 

הנמצאת בקצה איטלקית,  נמל-עיר ,(Trieste), כנראה בטרייסטה כמה זמן. הם חיו iiiהשנייה
הם היגרו לאורוגואי,  1491. בשנת על הגבול עם יוגוסלביה לשעבר ,ארץ המגףמזרחי של -הצפון

 .iv15/9/1431-ב Dagmar)ר גמ  שם נולדה תמר )בשמה המקורי ד  
, במאי או חודשהייתה בת שנה ו היאכשכשדגמר הייתה בת כמה חודשים, הוריה התגרשו, ו

בארץ  .בלי פדורושתיהן עלו לארץ  עלתה על מטוס, , חנה לקחה את בתה התינוקת,1431ביוני 
 Hermina)רמינה לבית רוזנברג ה  -ו (Hinko Abeles)ס ל  ב  א   חיכו להן ההורים של חנה, הינקֹו

Rosenberg-Abeles) 1494קודם לכן, בשנת  שלוש שנים, שעלו לארץ. 
אישה ללכן, קודם  ,נשוישנה והיה  11-מבוגר ממנה בכפי שחנה סיפרה לתמר, פדור היה 

 אחרת, שממנה לא היו לו ילדים.
 . , כנראה על אופנוע, בעקבות תאונת דרכיםבסוף שנות החמישיםפדור נפטר באורוגואי 

 
סיפרה לתמר בקשר לאבא פדור. חנה הראתה לתמר גם תמונות אפשר לומר שזה כל מה שחנה 
, עם תווי פנים אופייניים לחייוהמראות איש בשנות השלושים בודדות שהיו שמורות אצלה, 

. תווים שהוא הוריש לבתו vמאוד, וכל כך שונים מאלה של חנה: עיניים שקדיות ואף יווני
 תמר.

לא מעולם שלמעשה שהיא רק שמעה עליו, אבל  אדם אביה, תמר לא שאלה יותר שאלות על
 . הכירה

 
, שעד הפרטיים שלה, ואספנו את מעט המסמכים 53בגיל ,  11/11/1422-אחרי שחנה נפטרה, ב

התעוררו מחדש כמה שאלות בקשר לעברה. חלק , שמורים באחת המגירותהיו  הרגעאותו 
, לחלקם תשובה עד עצם היום הזה, וכנראה יישארו ללאמענה מהשאלות האלה נשארות ללא 

מספר על הגילויים . חיבור זה , כמעט שלושים שנה לאחר מכןי תשובה רק עכשיותמצא
 החדשים.
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שאלה ראשונה שהתעוררה הייתה: מה קרה, שאישה תקום פתאום, תעזוב את בעלה, תיקח 
הנמצאת בתקופת ) , כדי לעלות לארץ ענייהאת בתם בת השנה, ותטוס אלפי קילומטרים

 את בתה כילדה חד הורית? בה ותגדל  (,הצנע
 

חנה בוודאי ידעה מה. היא לא סיפרה שקרה משהו די דרסטי.  יתהיהמחשבה הראשונה ה
לאיש, ואנחנו לא יודעים מדוע, עד עצם היום הזה. אנחנו יכולים רק להעלות השערות, כל 

 .בדיוק כמו השערה אחרתהשערה טובה 
היות ומדובר בדברים שקרו בדרום אמריקה, בא לנו טבעי לחשוב על טלנובלה: אולי חנה 

 ומהעבר? אהראשונה  תואו אולי הופיעה פתאום אש גד בה עם אישה אחרת?וגילתה שפדור ב
 ים נפרדו בהסכמה ובשלום.ימן הסתם, הרבה יותר פשוט, הזוג לא הסתדר, והשנ

 
בין הצילומים שנמצאו במגירה של חנה, אחרי פטירתה, בין כמה תמונות של פדור, הייתה גם 

בצילום "שלילי" של במדובר שסתבר הכולה שחורה. בהסתכלות יותר קפדנית, כמעט תמונה 
מסמכים. בעזרת המחשב "הפכתי"  שכפולן שיטה שהשתמשו בשנות החמישים לימ. מכתב 

"תמונת ראי", כמו הכתיב של ליאונרדו דה וינצ'י. עוד פעולת -את הצבעים, ואז התגלה כתיב ב
סוף ניתן היה לקרוא: דובר במסמך כתוב בספרדית, למעשה בתעודת הפטירה -מחשב, וסוףב

 אוסטרי. אזרחשהאיש מת מבעיות לב, ושהיה  מרו. פרטים נוספים א1432דור, משנת של פ
 בתעודה לא מוזכרת תאונת דרכים.

הצילום של תעודת הפטירה נשלח בזמנו לחנה, מאורוגואי ממכרים משותפים ששמרו על 
 לבין חנה. הקשר בין פדור 

 
 

, סתם הקלדתי 1115שנה, באביב  13הרבה, הרבה שנים לאחר מכן, כשגם תמר כבר איננה מזה 
.  viובו הופיע שמו 1451מסמך משנת ועליתי על   Fedor Rozay Uruguayבאינטרנט את המילים 

על התגלית רק עכשיו: רק בשנים האחרונות השתכללו השיטות  יזה לא פלא שעלית
ים הישנים. עד לא מזמן, במקרה הטוב, אפשר היה למצוא הממוחשבות לשמירת הארכיונ

רב  ,איזה ציטוט שנכתב ע"י חוקר שישב שנים על המדוכה באיזה מרתף מאובק. היום
ועוברים על הסריקה בתוכנה שלהם את כל המסמכים הישנים  יםסורקוהמוסדות  הרשויות

 מידעיכול למצוא עולם בהמפענחת את הכתב. לעתים קרובות, כל זה מועלה לרשת, וכל אחת 
 . אבד במבוכי הארכיונים הישנים עד לא מזמןש מידע, ם שחיו בעברעל אנשי

 
שקיבל  הלוואה קטנה בתשלומים? מצאתי שפדור החזיר 1451ובכן, מה מצאתי במסמך משנת 

 דולרים... גרושים!  15-אורוגואי, כלומר כ ספסו 131. התשלום החודשי היה ע"ס JOINT-מה
מסמכים דומים, בהם הופיע השם של פדור, ומהם ניתן לראות  5בחיפוש קצר נוסף עליתי על 

, כאשר החוב שולם במלואו 1451מינואר עד יולי איך סכום החוב יורד עם כל תשלום חודשי, 
 ע"י פדור. 

, עפ"י תעודת הפטירה, כבר לא היה 1451לכאורה נושא משעמם למדי. אלא שפדור, בשנת 
 ה שנתיים!!!בחיים מז

 את החוב!  החזירבעצמו אין מצב שפדור 
 זיר את חוב הקטן במקום פדור. אלא אם תעודת הפטירה הייתה מזויפת, מישהו אחר הח

  מי? 
 

כהרגלי, החלטתי לחפור יותר עמוק. בהסתכלות יותר מדוקדקת על הרשימה הארוכה, שמתי 
דומה לזה של פדור, למעשה היה  בסכוםהחזר חודשי בהם אנשים ביצעו לב שברב המקרים 

ע"ס כמה מאות דולרים, שההחזרים שלה פרוסים על גבי כשנתיים.  מקורית מדובר בהלוואה
נכון שאי אפשר להסיק מסקנות חותכות, אבל זה נראה כאילו פדור לקח הלוואה זמן קצר 
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 ...אולפני מותו. הלוואה שממנה אי אפשר לקנות בית. מקסימום אפשר לקנות אוטו מאוד 
 אופנוע, או... לשלם את הוצאות האשפוז, כתוצאה מתאונת דרכים. 

 
לברר מתי פדור לקח את ההלוואה, ובכמה שאנסה "חקירה" חשבתי שחשוב -בשלב זה של ה

 כסף מדובר.
של אורוגואי היה תחת  Joint-, סניף ה1451הדבר לא עלה בידי: מסתבר שלפני תחילת שנת 

, לא 1434עד סוף  רקיו-לאי, ושהדו"חות הכספיים שנשלחו לניוהאחריות של הסניף ה...ברזי
ה דבר. אי אפשר לדעת תעם הגורמים הרלוונטיים לא העלנוספת בת והיו מפורטים. גם תכת

 מתי פדור לקח את ההלוואה. 
 שלא ידוע שום דבר  אודות לשפוך קצת אור על האיש המסתורי הזה, יכול חבל, כי זה היה

 .(1432לפטירתו ) ועד )לידת בתו(  1431סוף אפריל מ  -שבע שנותיו האחרונות -שש
 

, ואם היו אחרתהאם פדור התחתן שוב עם אישה לדעת  זה ,מעניין אותנו באמתשכמובן, מה 
   לשאלות האלה עוד לא מצאנו תשובה. לו ילדים נוספים, אחים חורגים של תמר.

 
דור רוזאי הם בגדר תעלומה בכלל. חנה לא סיפרה כמעט של פ ובמחשבה נוספת, חייבעצם, ו

 איפה הכירו? מתי הכירו?המשותפים, לפני שנפרדו. איך הכירו?  הםעל חיי שום דבר
האם חנה הכירה אותה  ?ומי הייתה אשתו הראשונהומה בנוגע לחייו של פדור לפני חנה? 

 אישית?
 

מסמכים  וכמה בכמה שהאיש מופיע , ולהפתעתי גיליתייותר עמוק ברשת קצת החלטתי לחפור
אבל נתונים . אמנם הוא מופיע בהם תחת שמות שונים, מתקופת מלחמת העולם השנייה

ספק לגבי מקום ל, לא משאירם ושמות קרובי משפחה תאריך ומקום הלידה כגוןאחרים, 
 זהותו של האיש.

 מהעדויות חלקה. במקרה של פדור, אהשוומסתבר שהרשת מוצפת עדויות מתקופת המלחמה 
 מאותו המקור.  ותשונ ותעתקהמצטלבות, חלק הם סתם 

 
קודם בתקופת המלחמה, רצוי לספר  פדורעל חייו של  לפני שאעשה סדר במה שגיליתי ברשת

 בקיצור מה קרה באותה התקופה לחנה ולהוריה. 
זאת עשה מהם כל אחד אין ה. מעניין לראות אאנחנו יודעים כמובן שלושתם שרדו את השו

בזאגרב או כנראה , שלושתם היו 1491עד לפלישה הגרמנית ליוגוסלביה, באפריל  בדרך שונה.
 עם הפלישה, הם התפזרו כל אחד לכוון אחר.. הבסביבת

 
מהמעט שחנה סיפרה, היא כנראה בילתה את רב ימי המלחמה בעיר טרייסטה, כנראה תחת 

מקומית. מסתבר שלמשפחה זו,  של משפחה יהודית תהשם בדוי, בחסות, או לפחות בעזר
רבה שלי, גם היא ילידת -שאיני זוכר את שמה, היו קשרי משפחה רחוקים למדי עם סבתא

 העיר.
בטרייסטה, גם לאחר המלחמה, חנה הייתה במעמד "סטודנטית", היות ולפני  הבזמן שחיי

נספר  לאחר סיום המלחמה, על שהותה בעיר . viiהמלחמה התחילה ללמוד באוניברסיטה
 בהמשך.

 
שהו היא הצליחה -על נדודיה של הרמינה, המכונה מיצי, אמה של חנה, לא ידוע הרבה. איך

א חברה מחדש ילחבור לבנות הברית בדרום איטליה. בסוף המלחמה הולחצות את הקווים, 
 .1494-בעלה הינקו. שניהם עלו לארץ בל
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שהוא היה רק מה שסופר במשפחה:  יותר מעניין. עד לא מזמן ידעתיעצמו הסיפור של הינקו 
גרמני, ושם בילה השבי בהוא נלקח  ,כשהגרמנים פלשו לארץ הבלקןו ,קצין בצבא היוגוסלבי
 המלחמה הוא שוחרר, וחזר לזאגרב.  סיוםאת כל המלחמה. עם 

 
ימפריה הא ילידבמקור לכאורה, סיפור פשוט. אלא שמדובר ביהודי. אמנם דובר גרמנית ו

היה באותה  בהארץ קרואטיה, ב, מובהק ת, אבל בכל זאת בעל שם יהודיהונגרי-האוסטרו
 התקופה שלטון אנטישמי ומשתף פעולה עם הגרמניים.

לא רק דובר גרמנית,  היההוא איך הוא הצליח להתחמק ולהסתיר את יהדותו? האם העובדה ש
 לעניין? הפוץ" באופי, עזר-"יקה )לפי הסיפורים( אלא גם

 
או לא הכל שחור  כמו במלחמה, ם ידעו היטב שהוא יהודי. ושבמלחמהימניובכן, מסתבר שהגר
 אפור...גוונים של לבן. יש גם הרבה 

 
 פוץ"? ובכן, מסתבר שהסיפור בדיוק כפי שסופר מהתחלה. -דיברנו על "יקה

 
פרוץ מלחמת העולם הראשונה, גויס  קצת לפני, 14. כשהיה בן 1249בשנת  ,בזאגרב דהינקו נול

הונגרית. הוא כנראה היה צוער או קצין צעיר כשצולם במדים, -לצבא של האימפריה האוסטרו
 .viiiכולל חרב

 
ם עיוגוסלביה, ו ממלכת מילואים בצבא של-ה, הוא היה קציןעם פרוץ מלחמת העולם השניי

 יוגוסלביים אחרים. םחיילי שבי, עם אלפיבהוא נלקח , 1491באפריל פלישת הצבא הגרמני, 
 

יפה  וכאן, גורל החיילים התפצל. מסתבר שלגרמניים היה אינטרס גדול להראות שהם מטפלים 
עם השבויים  לפי כל כללי אמנת ג'נבה. זאת כדי שהאויבים יעשו אותו הדבר ,בשבויים
ות , חלקם מהצבא היוגוסלבי, והסגירו אותם במחנ. הם בחרו קבוצות קציניםהגרמניים

קצינים את הנבה בעניין השבויים, למשל, אסור להעביד בפרך 'שבויים מיוחדים. על פי אמנת ג
 זכויות מיוחדות. אפילו אם הם יהודים. יש להם, כקצינים, השבויים. הם אמנם שבויים, אבל 

 
כדי שמצבם יהיה ברור לכל, הקצינים צולמו בפתח הצריפים, כשהם לבושים היטב, ונראים 

 , כנראה,. ומסתבר שזו לא הייתה סתם "פוזה". זהixשבעים למדי, בהתחשב במצבםרגועים ו
 היה המצב האמיתי.

 
על  .Osnabrückהעיר , ליד Oflag VI Cהשבי במחנה שבויים לקצינים הינקו בילה את תקופת 

 .xהמחנה ועל אופיו, אפשר לקרוא במאמר בויקיפדיה ב... גרמנית
 

 נחזור עכשיו לפדור. 
 

שכתבתי קודם, הרשת מוצפת מידע על גורלם של אנשים בתקופת מלחמת העולם השנייה כפי 
ה. לא פלא שמצאתי גם מה קרה לפדור. מסתבר שהסיפור שלו דומה לסיפור של הרבה אוהשו

 יהודים יוצאי יוגוסלביה אחרים.
 

ברו כי ע לשרודה, הצליחו אבגדול, אפשר להגיד שרב היהודים היוגוסלביים ששרדו את השו
של אזור ה)ע"י הצבא האיטלקי. בעיקר אזור סלובניה ודלמציה דווקא כבוש הבזמן לאזור 

למחנות הסגר בתוך  1491הים האדריאטי(. חלק גדול מהם נלקחו בשנת  קרואטיה לחופי
 איטליה. 

 



5 

 

 .Lisa Dresner xi... אישתו הראשונה , יחד עםרזה מה שקרה לפדו
מערב -שבצפון Astiפה, שניהם הועברו להסגר בעיר עפ"י מקורות איטלקיים מאותה התקו

xii. יחד איתם, הועברה להסגר גם אימו של פדור 13/15/1491-איטליה, ב
Erminia Porjes . 

 
 Caterina, הצטרפה להסגר גם אחותה של ליזה, 11/12/1491-כחודשיים מאוחר יותר, ב

Dresner לאדם ששם משפחתו היה , שכנראה הייתה נשואהCoen  ,בנה גם היהאיתה יחד ו 
 קטן.ה
 

איטליה עברה לצד השני. לצד של בנות הברית. ואז  2/14/1495-ואז, קרה מה שקרה, וב
 של יהודי איטליה ושל היהודים הזרים ששהו באיטליה. האמתיות התחילו הרדיפות

 
ל הועלו ע 51/11/1499-פדור וליזה נעצרו בתחילת דצמבר, והועברו לבית הכלא של מילאנו, וב

 .15/11/1499-, לכוון אושוויץ, לשם הרכבת הגיעה ב5רכבת מספר 

 
  .11/11/1493-שניהם הצליחו לשרוד. ליזה שוחררה ממחנה אושוויץ עם כל שאר האנשים, ב

שהוכנה בביה"ח של הצלב האדום הפולני )באושוויץ?(  xiiiהיא מופיעה ברשימת הניצולים
 יים( שאפשר למצוא בקשר אליה.. זה התאריך האחרון )בינת13/19/1493בתאריך 

. אין לדעת מתי 11/19/1493-קצת יותר מאוחר, ב Buchenwald, שוחרר ממחנה מצידופדור, 
ו הוא הועבר לבוכנוולד. ובעצם, למטרתנו, זה לא כל כך חשוב. מה שבאמת מעניין אותנו ז

 . של פדור יובמשך למעלה משנה, אנחנו מאבדים את עקבותושמהרגע הזה,  העובדה
נכון, זה לא הרבה זמן, אבל זו בדיוק התקופה שמבחינתנו קרה הדבר הכי חשוב: המפגש של 

 פדור רוזאי  עם חנה אבלס. 
 

 ליזה?  עם שאלה נוספת היא: האם פדור, אחרי השחרור, יצר בכלל קשר
 . 11/11/1493-מקור אחד מספר שליזה הייתה במילאנו ב

 
 ומה קרה לפדור? 
להגיע  ,הסתובב במקומות שונים. סביר להניח שהוא ניסה, וכנראה גם הצליחככל הנראה הוא 

לזאגרב. סביר להניח גם שניסה ואולי גם הצליח לחבור עם המשפחה שלו, קרי עם ליזה ועם 
 .למזלה לא נלקחה לאושוויץ, וש12, שאז הייתה כבר בת Erminia Porjesאמו 

 
להעריך את אמינותו. לכאורה, בתאריך בקשר אליה מצאתי ציטוט מעניין, אם כי קשה 

 primo letto, לגור עם "הבן מנישואיה הראשונים" )באיטלקית:Torinoהיא באה לעיר  11/11/93
 .(קרי "מיטה ראשונה" –

מי זה "הבן מנישואיה הראשונים" ? האם לפדור היה אח חורג שלא מוזכר בשום מקום אחר? 
, הדבר בהחלט מתקבל על הדעת. מצד שני, 95כשהייתה בת  בהתחשב שהיא ילדה את פדור

בפדור עצמו. וכאן נשאלת השאלה: מה עשה פדור בעיר טורינו, בקצה דווקא  אולי מדובר
שהוא גר דווקא בקצה המזרחי, בעיר רמזות מערבי של צפון איטליה, אם עדויות אחרות מה

 ?טרייסטה, בגבול יוגוסלביה
 
 

"מה שחנה אולי  – 1ו תשובות יותר מאוחר, וריכזנו אותם בפרק לחלק מהשאלות האלה מצאנ
 אפילו לא ידעה..."
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אישתו השנייה,  ושלשל פדור  סיפורמגיעים לו ,כמה חודשיים מסתורייםקדימה  נקפוץ עכשיו
 חנה.

 
, Giovanna Rozaiע"ש  xiv: על תעודת זהותקונקרטיסוף, אנחנו יכולים להסתמך על מסמך -סוף

 . 11/15/1495-בטרייסטה בשהונפקה 
 

לפחות כך הצהירו שבתאריך זה חנה ופדור היו כבר נשואים )או שמשמעית -חדההוכחה הזו 
 לפני השלטונות(.

 
תעודת הזהות הונפקה ע"י הממשל הצבאי של בנות הברית, שהתקיים בעיר טרייסטה באותה 

 . xvהתקופה
 

הייתה יכולת  בעיר, לאנשים שגרו של פדורהמשוערים כפי שאנחנו נלמד תיכף ממעשיו 
בשלב בימים אלה להסתובב ברחבי איטליה בצורה די בחופשית, גם בהתחשב שהמדינה הייתה 

ים בחרו להפוך לרפובליקה. י, בו האיטלק1/5/1495-מעבר שלטוני, לאחר משאל העם שנערך ב
 .1/1/1492-ברק שנה וחצי לאחר מכן, בפועל לתוקף  הנכנס ההחדש ממשלשיטת ה

 לכן יש להניח שבתקופת המעבר שרר במדינה "סדר איטלקי" טיפוסי... 
 
 

 מוצאים כאן את חנה, כבר נשואה לפדור.אנו  .11/15/1495תאריך בטרייסטה, באנחנו ובכן, 
 ליד הנמל.  ,1 בכיכר הבורסההיא גרה )יש להניח יחד איתו( 

 . כסטודנטיתבתעודה מוגדרת  ,19 בת, חנה
 

 מה הוא עושה?? ופדור
 ...הוא מתעסק ב... צבעים

 
ם שמצאתי ברשת, ליד השם של פדור, מופיע ינלך לפי הסדר: ברשימת הניצולים הקרואטי

xviהמקצוע שלו: 
bojatisar  , בו )בקרואטית( . מעניין שאין ברשת שום ציטוט אחר עב  צ  בעברית

כבר לא בקרואטית שהיום כנראה  .מופיע מקצוע זה. כאילו הוא היה שייך רק לפדור
 ונח.ממשתמשים ב

 
, xviiהוכחה מכתב המלצה כתוב באיטלקיתכ ציגהחנה סיפרה לתמר שאביה היה כימאי. וה

 :מטעם החברה בה הוא עבד לפני שהיגר עם חנה לאורוגואי
משתף פעולה עם חברתנו בתפקיד מייצר  "... אנו מאשרים במכתב זה כי מר פדור רוזאי

 וטכנאי נוסע להפצת צבעי האנילין והמוצרים הכימיים שאנחנו משווקים באופן רגיל.
עם הלקוחות אנו משלמים לו את המגיע לו בצורת אחוזים מתוך העסקאות המוצלחות 

 שבטיפולו..." 
 

 .1491בפברואר  11נו, בתאריך אהמכתב ניתן במיל
לראות, בצד שמאל, את כתובת החברה הראשית, בטרייסטה, ובצד ימין את  ניתן עמודבראש ה

 במילאנו.המשני שהכתובת של הסניף 
קצת מוזר שהמכתב ניתן ע"י הסניף המשני שבמילאנו, ולא ע"י המשרד הראשי שבטרייסטה, )

 מטר מהבית של חנה!(. 111-כשהיה ממוקם 
 

גם כמה דברים שבין שער אפשר ל פשוט וסטנדרטי, אבל מתוך שורותיולכאורה מכתב 
 חיפוש נוסף ברשת.  לאחרהשורות. עשינו זאת 
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רשת את כל על היה הדיגיטלית הסלובנית, שדאגה להעלות ילספרתודה לומר וכאן צריך 
ההחלטות של בית המשפט בעיר טרייסטה, בתקופת הממשל הצבאי שהתקיים שם בתום 

 מלחמת העולם השנייה.
 פיע שלוש פעמים: ומ Chimcolorשם החברה 

, ושהיא "... עוסקת בתעשייה שיווק 1495בפעם הראשונה, כתוב שהחברה נוסדה בינואר 
 מוצרים כימיים, חומרי צבע, אנילין, תמציות, תרופות, סוכנות יבוא ויצוא..."סיטונאי 

, מופיע 11/5/1491, ובפעם השלישית, בתאריך 1495בפעם השנייה מופיעה תמצית מאזן לשנת 
וי במבנה החברה, כאשר החברה הראשית, בעיר טרייסטה, הופכת לסניף משנה, והסניף של שינ

   מילאנו הופך לחברה הראשית.
 

 נושא באמת משעמם. מה לנו ולזה?
 

אחראי כימאי האם פדור עסק בייצור צבעים? האם הוא היה פועל ייצור, או אולי אפילו ובכן: 
תשובה שלילית. קודם כל כי החברה, כנראה לא ייצור הצבעים? אנחנו נוטים לתת כל על 

עסקה כלל בייצור, אלא רק בשיווק. אפשר להגיע למסקנה זו מקריאת כותרת מכתב 
ההמלצה: יש שם כתובות של המשרדים ושל המחסנים, אבל לא מוזכרת כתובת של מפעל 

 הייצור.
צלחות. כלומר, הוא בנוסף לכך, פדור קיבל את המגיע לו בצורת תמלוגים מתוך העסקאות המו

, חודשית או שבועיתהיה פועל ייצור, היה מקבל משכורת  לּוהיה סוכן מכירות. סביר להניח ש
 העבודה. לפי שעות

 
משקל  1491על מקום מתן המכתב. ברור שבפברואר  הרשומות הסלובניות שפכות גם אור

 מילאנו, דבר שאושר כמה חודשים לאחר מכן ע"י בית המשפט. בה כבר יהכובד של החברה ה
 

כבר בעיר טרייסטה, חברה בוכאן אנחנו יכולים גם לשער שפדור סיים את עבודתו בחברה כי 
. זה מביא אותנו לשאלה של הביצה והתרנגולת: האם פדור התפטר בשירותיו יםזקוק ולא הי

החליטו להגר כי הוא איבד את  השניים בגלל שעמד להגר לדרום אמריקה עם חנה, או שמא
 אנשי מילאנו השתלטו על החברה מטרייסטה?היות ו, עבודתו

 
 אין לנו תשובה, ובעצם, מה זה חשוב?

 
 עם מילאנו יש אולי משמעות נסתרת אחרת. ראבל לקש

 
. אנחנו גם יודעים 1493חיה במלאנו באוקטובר ליזה, אנחנו נזכור שאשתו הראשונה של פדור, 

 חנה הייתה כבר נשואה לפדור.  1495שביוני 
 

 שים?נ, לא רק בין סניפי חברת הצבעים, אלא גם בין שתי 1495האם פדור התרוצץ, בתחילת 
 

 ה.ירמינש נשים, כי לא צריך לשכוח את אימא שלו, א  ובין של :או אולי היינו צריכים להגיד
 

 שהיא הכירה את אמו של פדור, ואפילו שהן לא בדיוק הסתדרו...  חנה רמזה
 דבר די שכיח בין כלה וחמות, במיוחד אם אשתו הראשונה של הבן עדיין נמצאת בסביבה...

 
חנה אמרה לפדור שאם הוא רוצה אותה, הם צריכים לנסוע כמה שיותר רחוק ש ואז, יש להניח

 שתי הנשים האחרות...מ
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 אולי...
 

שנה במחנה ריכוז, גם פדור יותר מ יושהסיפור יכול להיות הרבה יותר פשוט. אחרי שהכמובן 
 וגם ליזה החליטו שהגיע הזמן להתחיל חיים חדשים, כל אחד בנפרד. 

 
, 11-15-1491-וכך, בדיוק שנה אחרי שחנה הוציאה את תעודת הזהות עם שם משפחה רוזאי, ב

 לכוון אורוגוואי, מולדתם החדשה.Philippa xviii היא עלתה עם פדור על סיפון האנייה
 

בחמש שנים שהם חיו במונטבידאו, חנה למדה שפה נוספת, שישית במספר, ששימשה אותה 
 אחרי עלייתה לארץ, בעבודתה כעיתונאית במחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית.

 
 במה עסק פדור באורוגואי, אין לנו שמץ של מושג.

 
 ה בסוד.חנה, כהרגלה, שמרה את ז
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 1פרק 
 …על בעלה ידעה לאאולי אפילו מה שחנה ... 

 
 

 אבל, יפחות מעניין מבחינתו שולי אחר,תוך כדי חיפושי מידע על פדור וחנה, נאסף גם מידע 
 .כולההוא משלים את התמונה 

 מובא בפרק זה. המידע
 . ISTRAT xix-ממכון Nicoletta Fasanoרב המידע הושג בעזרת גב' 

 
, ע"י שלטונות 1491ה הועברו בשנת זבפרק הקודם, פדור ואשתו הראשונה ליכפי שנאמר 

-ק"מ מהעיר טורינו וכ 51-מערב איטליה, במרחק כ-, הנמצאת בצפון Astiאיטליה לעיר אסטי 
ק"מ מהעיר מילאנו. השהייה שלהם ושל שאר יהודי יוגוסלביה שהגיעו לאיטליה אחרי  151

מין צורה של שהייה  – "הסגר חופשי", נקראה ( 1491ב )באבי הפלישה הגרמנית לארץ הבלקן
בה הם יכלו להסתובב באופן חופשי, אבל רק בתחומי העיר. צריך לזכור שמבחינת שלטונות 

  .של מדינה עוינת )יוגוסלביה( בזמן מלחמהחוקי הגזע( בתקופת ) יהודיםבאיטליה, מדובר 
 

, כאשר איטליה עברה לצד 1495ספטמבר חודש לעד  נסבלאנחנו מבינים שהמצב שלהם היה די 
, איטלקיים מצב היהודיםואת המדינה, למעשה הגרמנים כבשו מאותו הרגע  .בנות הברית
 הדרדר במהירות. וזרים כאחד,

 
ויותר מאוחר הועברו לכלא   xx 1495 בדצמבר 1-בע"י המשטרה המקומית ה נעצרו זפדור ולי

, יהודייה Enrica Jona לעיר רק הם ואנריקה יונהבמילאנו, ומשם למחנה אושוויץ, ממנו חזרו 
 איטלקייה תושבת המקום.

 
מורה במקצועה. אחרי המלחמה היא הייתה פעילה מאוד הייתה , 1411ילידת  ,אנריקה יונה

 הנצחת השואה. היא נתנה ראיונות, הרצאות בבתי ספר בעיר, וכתבה מאמרים. ב
 

ד עם ליזה במחנה הריכוז, אבל היא הייתה בוודאות בקשר הייתה ביחאנריקה לא ברור אם 
 איתה אחרי חזרתם.

 
, בו היא מספרת על תקופת מחנה הריכוז,  1495שלה בעתון מקומי מחודש פברואר  במאמר

 מוזכר הזוג פדור וליזה רוזאי.
בשם ליזה אפשטיין, ששוחררה , אנריקה יונה מזכירה אישה  xxi 1491משנת  תחילת תזכירב

 Astiבין יהודי  קודם ה אושוויץ. הדבר המוזר הוא שהשם ליזה אפשטיין כלל לא מוזכרממחנ
שנלקחו למחנות. יתרה מזאת, השם בכלל לא מוזכר ברשימות המלאות של היהודים שנלקחו 

 איטליה למחנות. כל מ
 

 ניין נשמע תמוה  למדי. הע
 ,התבלבלה עם השמותבהתחלה חשבתי, באופן די טבעי, שאולי אנריקה יונה קצת 

 כי הסיפור התאים יותר מיד לליזה דרסנר/רוזאי, אשתו הראשונה של פדור...
 

פלאים, היא שלפה מהארכיון הוכחה חד -ופלא Nicoletta Fasano -ל יכתבתי את התלבטויותי
 משמעית שליזה אפשטיין וליזה דרסנר הן אכן אותה האישה! 
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תשובה לחוזר כהחתום ע"י מפקד משטרת אסטי,  xxii 1435מכתב משנת טיוטה של דובר במ
לגרמניה, לשם הנצחת הנספים בנושא העברת מידע  . החוזר דןמטעם משרד הפנים ברומא

   נשמר בארכיון גרמני ומוצג בהמשך(.המכתב הסופי המודפס כפי שנראה בהמשך, בשואה )
אנריקה פי הסדר: , למפקד משטרת אסטי  מפרט במכתב פרטים על שלושת הניצולים היחידים

(, על האנשים 1435במרץ  3פרטים נוספים, נכונים לזמן כתיבתו ) ישפדור. במכתב ליזה ויונה, 
 האלה.

 
... כעת גרה בבאר יעקב )ישראל(  יוגוסלבית לשעבר רוזאי... –נר ליזלוטה סעל ליזה כתוב: "דר

 .באר יעקב" עירב ' מלבן'רופא בביה"ח   –בפעם השנייה עם דר' אפשטיין לייזר נשואה  –
 

יוגוסלבי לשעבר והבעל הראשון של האישה  –"רוזאי תיודורו... : xxiiiעל פדורמיד אחריה כתוב 
 האנייהעלה בג'נובה על  11-5-1491בתאריך  .הנ"ל ... ... חזר לעיר הזאת אחרי השחרור

 פיליפה, לכוון אורוגואי".
 

 (? 1435נת וזה מש 1491מה אנחנו לומדים משני המכתבים )זה משנת 
 

שפחות או יותר בזמן שפדור פגש את חנה והתחתן איתה, גם מהמכתב הראשון אנחנו לומדים 
 איתו.  נהליזה פגשה אל לייזר אפשטיין והתחת

אנחנו עדיין לא יודעים אם הנישואים השניים )ומן הסתם הגירושים בין פדור וליזה( הוסדרו 
שם בצפון איטליה, במהלך שנת -לדרכו, אילפחות ברור שכל אחת הלך באופן רשמי, אבל 

1495. 
 

רק בן אדם אחד היה יכול למסור למשטרת  1435-מהמכתב השני, אנחנו לומדים עוד משהו. ב
 על ליזה:  ליזה בעצמה!  xxivאיטליה מידע כל כך מפורט

כך מדויק, אם היא כבר עזבה את העיר -קצת תמוה. למה שליזה בכלל תמסור מידע כלהדבר 
 שנים קודם לכן? 11-כ אולי, לתמיד

 יש לי כמה השערות, אם כי אולי זו סתם "חפירה"...
אולי ליזה הייתה בעלת אזרחות איטלקית, והייתה מחויבת למסור לשלטונות איטליה את 

נקבל מידע נוסף שישפוך המשך הפרטים האלה. הדבר לא כל כך סביר, מסיבות אחרות. אולי ב
 אור על העניין...

 
מאשר מה שכבר ידענו ממקור אחר: שפדור הפליג מג'נובה  1435-, המכתב מבקשר לפדור

 .11-5-1491"פיליפה" בתאריך -לאורוגואי על סיפון ה
 

 חנה לא מוזכרת בכלל. הדבר לא מפתיע.
 

ידעה את פרטי ההפלגה המדויקים, מעידה שפדור מסר   Astiמה שכן, העובדה שמשטרת 
זו אולי הוכחה שפדור  , כתהליך הגירה מסודר. למעשהלשלטונותפרטים אלה, לפני ההפלגה, 

ן שהיגר לאורוגואי, למרות שהוא כבר גר, מבז  Asti היה עדיין רשום, באופן רשמי, כתושב
 .Trieste-ב עם חנהלפחות שנה, 

 
 לבסוף, לא נסתרה מעינינו העובדה שבזמן שפדור רוזאי נשאר באורוגואי, שתי נשותיו

 . 1435וליזה לפני  1431-לו לארץ, חנה ב, ליזה וחנה, ע)לשעבר(
 



11 

 

סביר להניח שהאחת לא ידעה כלל על דבר העלייה של השנייה, אפילו אם הן הכירו  קודם, כי 
לפני מלחמת ששת חנה גרה בירושלים וליזה גרה עם בעלה בבאר יעקב, ובאותה התקופה )

 "סוף עולם, שמאלה"... ,( זה כמו להגיד שהאחת גרה, לעיניי השנייההימים

 
 ... האמנם?

 
 הסיפור עוד לא נגמר, כי בפרק הבא נספר על...כמה השערות שלנו מוטעות למדי, ושמסתבר ש
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 5פרק 
 שאחרים ידעו על בעלה של חנה,מה ... 
 )אך לא ידעו מה לעשות עם המידע(... 

 
 .לחפור... עד שאני הגעתי, והתחלתי 

 
אשתו הראשונה של פדור, התחתנה עם רופא בשם לייזר אפשטיין בפרק הקודם למדנו שליזה, 

הסקרנות. נותרה ועלתה לארץ. אמנם מה שקרה לשניים, לכאורה לא צריך לעניין אותנו, אבל 
מה גם, שאולי צאצאי משפחת אפשטיין שומרים איזה מידע או זיכרון משפחתי שיבהיר למה 

עם חזרתם לחיים "נורמאליים" אחרי  ואיך נפרדו דרכם של פדור וליזה בסוף המלחמה,
 כוז.יששרדו את מחנה הר

 
ניסיתי לחפש באינטרנט ידיעות על רופא בשם לייזר אפשטיין, בשנות החמישים, בבאר יעקב, 

וכו'. ניסיתי את כל צירופי מילות המפתח האפשריים, גם בלועזית וגם בעברית, אבל לא הגעתי 
 "אפשטיין" ויותר מידי רופאים.: ברשת יש יותר מידי שום דברל
 

 " + "ליזה" + "דר' אפשטיין" + "איטליה"...1491עד שהקלדתי בעברית את הצרוף הבא: "
 

 בינגו !!!
 

תמר פרופסורית אחת מאוניברסיטת חיפה, בשם  דף הוויקיפדיה של ניי יהופיע מול ע םפתאו
 הישגים אקדמיים מרשימים בתחום התקשורת. מאמר עמוסכתריאל. 

 ובשורה הראשונה, מילים בודדות על חייה הפרטיים:
 

 "...לליזה ולד"ר אליעזר אפשטיין 1491-"נולדה באיטליה ב
 

בתם הבכורה של ליזה ולייזר אפשטיין, כמי שהתגלתה כדי לקצר: כמה חילופי מיילים עם 
 מידע זה מובא בפרק זה.הוסיפו מידע חדש גם לעבודת השורשים שלנו. 

 
בא  אחרמסמכים השמורים במשפחה, חלק בו יה האישייםזיכרונותרו במקוחלק מהמידע 

רק אני אביא כאן . ומיד אחריה  xxvגרמני מתקופת המלחמה ןתיק מסמכים שמקורם בארכיומ
כרונולוגי של הבסדר אותו אשתדל להציג , ושלנו המידע החשוב לעבודת השורשיםאת 

 ההתרחשויות.
 

סיפרה שאמה ליזה, ילידת וינה, הייתה הקטנה מארבע אחיות. הבכורה הייתה  תמר כתריאל
 .Yuliaויוליה  Stellaקטרינה )שאנחנו כבר היכרנו(. אחריה היו סטלה 

 
 ,גרה אחותה סטלהכבר , ליזה הגיעה לזאגרב, בה xxvi, מיד עם סיום התיכון1451בשנת 

. השניים, ככל הנראה, היו חברים  xxviiשהייתה נשואה לאדם )לא יהודי( בשם וילי המרשמיט
כשפדור  ,השנה עוד באותה התחתנושניים הופדור, הכירה את טובים של פדור. דרכם ליזה 

 .11לליזה טרם מלאו ו 15היה בן 
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 19הוא שירת , xxviiiבוכנוואלדמחנה השחרור מ טופסב ,בכתב ידו ,באנגלית כפי שפדור כתב
של הצבא היוגוסלבי. הוא לא מפרט את  (intendant) אספקהבחיל ה( 1491)בשנת חודשים 

 התקופה המדויקת, אך ברור שמדובר ב"שרות מילואים" בעת מלחמה.התפקיד ואת 
 

-אנטיה"מועדון אנגלי" של זאגרב, ובגלל זה נחשד כפעיל בתעמולה -פדור כתב גם שהיה חבר ב
  כך.-ושוחרר אחר 1491, וכנראה אף נעצר בחודש ספטמבר ,פאשיסטית

 
הכבוש ע"י הצבא   אחרים, לאזוררבים פדור וליזה ברחו, יחד עם יהודי יוגוסלביה , בהמשך

 האיטלקי. 
 

בספטמבר  11-, כיום בירת סלובניה, בנהובליאיפדור מעיד בטופס שהוא )וליזה( נעצר בל
1491xxix  ."ע"י "פאשיסטים איטלקיים 

 
 חו למחנה אושוויץ. , שם הם הוחזקו שנה, עד שנלקאנחנו כבר יודעים שהם הועברו לאסטי

 
 3-ו Lagišaחודשים במחנה  1פדור אף מפרט שבאושוויץ הוא היה בשני מחנות עבודה שונים: 

חודשים  3, הועבר לבוכנוולד, עד שחרור המחנה 15/11/1493-ב. משם, Bunaחודשים במחנה 
 .15/13/1493-,  בפועל ביותר מאוחר

 
ליזה שכבה חולה במרפאה באושוויץ,  אנחנו יודעים שבזמן שפדור הועבר לבוכנוואלד,

 ושוחררה לאחר מכן ע"י הצבא האדום.
 

פדור עדיין לא ידע שגם ליזה הצליחה  ,בוכנוואלדבשביום שמילא את הטופס, סביר להניח 
, לאן אתה מתכוון ללכת?" הוא ענה במילה מחנהלכן כששאלו אותו: "אם תשוחרר מהלשרוד, 
 )"הביתה"(. ”home“אחת: 

 
 שלושה שמות של אנשים, הוא כתב לפי הסדר: וכשהתבקש לתת
Anatol Ćurković 
Vili Hameršmit 

Stella Hameršmit 
 

מפתיע שפדור ציין את שמם. מי היה אנטול, השם  לא הזוג המרשמיט היו הגיסים שלו, לכן זה
 .xxx 1491 בספר טלפונים של זאגרב משנת אין לנו מושג, אבל מצאנו אותוהראשון שציין פדור, 

 יכול להיות שפדור היה קשור אליו בענייני עבודה.
 

יש להניח שפדור יצא לדרך לחפש את ליזה. אנחנו מניחים שהתחנה הראשונה הייתה זאגרב, 
הוא  1493בספטמבר  51-חודשים, ב 3-אחרי כ. איטליהנסע מערבה לכיוון כנראה הוא  ומשם

יהודית של מילאנו, כדי להודיע שהוא חזר בחיים, ושוב הוא נעלם לנו לעוד התייצב בקהילה ה
, וכדי xxxiחודשים, עד שהוא מופיע שוב בזאגרב, בבית המשפט, כדי לקבל את פסק הגרושים 5

 .xxxiiוונציההנמצאת ב ,לשלוח את הגט לליזה
 

מספיק שר , ליזה ופדור נפגשו, או לפחות היו בק1493מכאן עולה שבמחצית השנייה של שנת 
 . מתי ואיפה זה קרה?גירושיםהדוק, כדי להסדיר את ה

 
ששופכים אור על ביקשתי את עזרתה של תמר כתריאל, והיא שלפה עוד כמה מסמכים, 

 של ליזה בתקופה המקבילה. ההימצאות
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היא הייתה בבית חולים של הצלב האדום  1493במשפחה וברשת יש עדויות שבחודש אפריל 
 הפולני, כנראה עדיין באושוויץ המשוחררת. 

 עפ"י דבריה של תמר כתריאל, שם היא הכירה את לייזר, שבהמשך יהיה בעלה השני.
 

 אבל, לפני שמתחילים בחיים החדשים, צריך לבדוק מה קרה עם פדור.
 

יצרה קשר עם אחותה לפחות לא יודעים אם ליזה נסעה עד לזאגרב, אם כי ייתכן שהיא אנחנו 
 סטלה, ונודע לה ממנה שפדור בחיים ושהוא עזב לכיוון איטליה.

 
בן דודה ג'וליו )שהיה איתה בהסגר  את ליזה, ביחד עם  9/2/1493-ב בכל אופן, אנחנו מוצאים

ע"י כוחות הברית, כדי לכוון את זרם  , באחד המחנות שהוקמונוסףועם אדם  באסטי(
שם בצפון איטליה, כנראה בסביבות וונציה. הם מקבלים -, אי15, מחנה מס' xxxiiiהפליטים

אחרי יומיים הם  .xxxivלעזור להם להגיע לאסטי ובה מבקשיםתעודת מעבר הכתובה באנגלית, 
 הם מופנים למילאנו, בדרך לאסטי.משם ולמחרת, מגיעים לפדובה, משם לורונה 

 
 xxxvבסוף אוגוסט, ליזה הצטלמה בתמונת פספורט, כנראה באסטי, או במילאנו

 
ולכן בהחלט ייתכן שהמפגש  ,אין לדעת כמה זמן ליזה שהתה במילאנו לפני שהיא הגיע לאסטי

אמצע  לאסטי כבר ב העם פדור היה במילאנו בסוף ספטמבר, אבל הרגשתנו היא שליזה הגיע
, עזבה סופית xxxviiלנובמבר 1-ואז, ב כמורה חודשייםכעבדה לכאורה , שם xxxviאוגוסטחודש 

 .את העיר
 

 בדצמבר היא מצולמת יחד עם לייזר.
 
 סק את הגרושים בין ליזה לבין פדור.ו, ביהמ"ש בזאגרב פ1495בינואר  2-ב
 
 ליזה בוונציה.ללח את הגט ופדור ש 1495במרץ  11-ב
 
 ונציה.וכהלכה עם לייזר ב מתחתנתליזה  1495ביוני  1-ב
 

עם שם משפחה , חנה מוציאה בטרייסטה תעודת זהות 1495ביוני  11-שבוע לאחר מכן, ב
 רוזאי.

 
 

 מתי ואיפה פדור הספיק להכיר את חנה, ולהתחתן איתה? 
 

 התחלנו את עבודת השורשים בשאלה זו.
 

 סיפרנו הרבה דברים.
 

 , עדיין לא מצאנו.הזאת את התשובה לשאלה
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 הערות שוליים
 

 1 פרק
                                                 

i
שמה .  11/11/1411-, בסלביה(ו)אז יוג )וינקובצי( שבקרואטיה  Vincovciחנה נולדה בעיירה   

ית בצורות שונות, תלוי של חנה, כמו השם של אנשים אחרים המופיעים בסיפור, נכתב בלועז
לפני נישואיה עם פדור, היה  שלה, ובזמן. במקרה של חנה, שם המשפחה בשפה, במקום

Abeles שמה הפרטי המקורי )בקרואטיה לפני המלחמה( היה .Johana אם כי אין תעודות ,
, שהוא ככל הנראה Giovanna, מופיע השם 1495רשמיות מהתקופה. במסמך איטלקי משנת 

 של פדור.  תגע לשמוובנ לאיטלקית של השם המקורי, כפי שיוסבר בהמשך,העתקה 
  

ii
-הונגרית, ב-פדור נולד בזאגרב, כיום בירת קרואטיה, אז חלק מהאימפריה האוסטרו  

 ובזמן. שמו של פדור רוזאי נכתב בלועזית בצורות שונות, תלוי בשפה, במקום. 12/11/1411
זהה  ž)בקרואטית, הצליל של האות  Fedor Rožajהשם המקורי, כתוב בקרואטית, היה 

 Teodoro Elia  שהוא עבר לאיטליה, מופיע במסמכים השם כ(. j-ובצרפתית ל ז'  -לבעברית 

Rozai  השם הפרטי(Teodoro  של השם הקרואטי האיטלקי הוא המקבילFedor צורת .
הכתיבה של שם המשפחה נעשתה כנראה לפי ההגייה של השם באיטלקית(. לאחר המלחמה, 

 .רוגואיובמסמכים שמקורם בא Fedor Rozayהשם מופיע בכתיבה 
 

iii
אין כל תעודה רשמית המעידה על מועד ועל מקום הנישואין של חנה ופדור. לפי מה שחנה   

הרמז היחיד הוא תמונה ללא תאריך, בה אגרב?(. סיפרה לתמר, החתונה נערכה ביוגוסלביה )ז
בצד השני של  , Hana Rožajחנה מופיעה כבר בשם המשפחה של פדור )בכתיב קרואטי(, 

 תמונה שצולמה כנראה בסמוך לחתונתה.

   
 

iv
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 3  ואטית "דגמררימים. בצד השני של התמונה, כתוב בק 3תמר )דגמר( עם שני ההורים, בגיל 

 ".12/9/31ימים  
 

 
v
       

 תמונה ללא תאריך. –פדור רוזאי  
 

vi
  

המסמך הנדון, והמסמכים האחרים המוזכרים בהמשך, הם למעשה דו"חות כספיים חודשיים 
בבואנוס  Joint-מטעם הנהלת היורק -שנשלחו להנהלה הראשית בניו)הכתובים באנגלית( 

איירס )ארגנטינה(, בקשר לסניף של מונטווידיאו )אורוגואי(, שהיה תחת אחריות הסניף 
אנשים הת, בין יתר הנתונים הכספיים, מופיעה רשימה ארוכה של שמות וח"הארגנטינאי. בדו

בחלק אחר של הדו"חות האלה מוזכרים שמות ופרטים . בתשלומים המחזירים הלוואות
   חרים שלקחו הלוואה חדשה באותו החודש.נוספים של אנשים א

 
vii

  
היא שחנה הייתה אישה משכילה מאוד. -מה ואיפה היא למדה בפועל, אני לא יודע, אבל עובדה

קרואטית )ממקום -. סרבו1. גרמנית )שפת האם(, 1: שפות על בוריין 1בין היתר היא ידעה 
. איטלקית 3. אנגלית )מלימודי ביה"ס ואולי גם באוניברסיטה(, 9-. צרפתית ו5לידתה(, 

 . עברית )אחרי עלייתה לארץ.  1. ספרדית )מהשנים שחיה באורוגואי(, 5)מתקופת המלחמה(, 
 

viii
   

 
 הונגרי.-האוסטרו, במדי הצבא 14הינקו אבלס, בגיל 
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ix

 

   
 נקו אבלס, עם קצינים יוגוסלביים אחרים, במחנה שבויים גרמני.יה

 עם הידיים השלובות והכפפות השחורות(. , בשורה הראשונה,)הינקו הוא השלישי מימין
 

 
 הצד השני של התמונה, ובו מופיעה החותמת:

.Oflag VI C 

 
x
   

https://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_VI_C  

המחנה שימש את הצבא הגרמני שנים רבות לפני מלחמת המאמר )בגרמנית( יודע לספר ש
רובם ממוצא קצינים יהודיים,  911-כ בו שהוהעולם השנייה ושבכל תקופת המלחמה 

יוגוסלבי, שיכלו לנהל חיים יהודיים לפי כל כללי אמנת ג'נבה, כולל בית כנסת ובית קברות 
ישמש עד שימש )וו Quebecיהודי. עם שחרור העיר ע"י הצבא הבריטי, המחנה קיבל את השם 

 כמחנה ראשי של הצבא הבריטי בגרמניה. (1111שנת 
 

xi
  

Lisa Dresner  , בשם הפרטי גם מקורות בהמופיעהLiselotte ,19/11/1412-ב נולדה בוינה .
  .5-ו 1  יםסופר ביתר הרחבה בפרקמעליה 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_VI_C
https://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_VI_C
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xii
  

Erminia Porjes (נולדה ב השם כתוב בצורות שונות ,)בישוב  12/11/1252-במקורות שונים
הממוקמת כמה  Magy Bielאו  Magiar Belאנו משערים שמדבר בעיירה .  Majarbelבשם 

. בוודאי קילומטרים מזרחית לברטיסלבה, כיום בסלובקיה, קרוב לגבול אוסטריה והונגריה
 . 15שלא בפולין, כפי שמשערים במקורות אחדים.  לפי החשבון, בעת מעצרה היא הייתה בת 

ככל הנראה היא הייתה אלמנה, ויש מקורות שיודעים לספר שהייתה גרושה מאביו של פדור, 
Želiko.   

 
xiii

  
. ליזה מוגדרת "הולנדית". ככל הנראה עקב בלבול יש טעותציטוט ברשימה בצריך לציין ש
)הולנדי(. הרשימה המקורית שמורה במוזאון השואה  Duch-)גרמני( ל Deuchבהבנה בין 
 בוורשה. 

 
xiv

  
ע"י הממשל הצבאי של  11/5/1495-ב  תעודת זהות אזרחית שהונפקה  לחנה רוזאי בטרייסטה

 שפות. לפי הסדר: אנגלית, איטלקית, סלובנית וקרואטית. 9-בעלות הברית. התעודה כתובה ב
 

 התעודה מוכיחה שבתאריך הרשום חנה הייתה כבר נשואה לפדור וגרה בטרייסטה.
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xv
   

שנים, נושא מעט עשר והאזור מסביב, הייתה אז, ונשארה במשך כ ריבונות העיר טרייסטה
 במחלוקת בין איטליה ליוגוסלביה.
 –( 1491ועד לחתימת הסכם השלום )פברואר   (1493עם סיום המלחמה באיטליה )אביב 

עד ו 1491-מאמריקאי. -העיר הייתה תחת ממשל צבאי אנגלי –התקופה שמעניינת אותנו 
לא חופשי",  אזורהעיר והאזור נחשבו ל" (,1439בין שתי המדינות ) חלחלוקה בפועל של השט

 חנה ופדור חיו בעיר בתקופת הממשל הצבאי.. איטליה או יוגוסלביה ריבונותכפוף ל
 

xvi
  

רשימת אפשר למצוא גם  ברשת. bojitiולצבוע אומרים , bojaבקרואטית, צבע אומרים 
לשונית, שהוכנה מתוך רשימת הניצולים הקרואטיים. מול שם המקצוע -מקצועות דו

ולא  עב  כדי לציין שמדובר בצ  , painter (house painter)בקרואטית מופיע שם המקצוע באנגלית: 
 בצייר, כי באנגלית ובשפות אחרות המילה זהה.

 
xvii

  

 
 .Chimcolorמכתב המלצה מטעם חברת 
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xviii

   

 
 , בדרך לדרום אמריקה.Philippa-על סיפון ה
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 1פרק 
 

xix
   ISTRAT - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ  -

CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI  -  ]המכון לתולדות ההתנגדות ]לנאצים(
יא  והחברה בת זמננו במחוז   (. ְסט 

 
xx

  
 

 
 .1/11/1495-מה דו"ח מעצר של פדור וליזה
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xxi

  

 
 
 

xxii
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xxiii

  

 
 

xxiv
  

מכתב מופיע תיקון, ובו מחקו את המילה "עיר" לפני השם "באר יעקב". טיוטת הבין היתר, ב
לכאורה מדובר בתיקון חסר משמעות לחלוטין באיטלקית, אך מובן והכרחי לתושב מקומי 

 ישראלי באותם הימים.
 .סור את המידע ה"יותר מידי" מדויקלמיכולה זו, למעשה ההוכחה שרק ליזה הייתה 
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 5פרק 
 

xxv
  

 International -חיפשה מידע על הוריה, באמצעות ה היאשנתיים לפני תמר כתריאל סיפרה ש

Tracing Service  - ,שנפתח  הוא ארכיון גרמני בו שמורים כל המסמכים מתקופת השואה
דפים  51-כ גם ביניהםכמות נדיבה של מסמכים,  ממנו היא קיבלה .1111לציבור בסוף 

 לי את כולם תלחו)דבר מובן מאיליו( וש פתחה אותםהשייכים לפדור. לפי דבריה , היא לא 
 . בתקווה שאמצא בהם משהו מעניין

בין היתר מצאתי את הניסוח הסופי המודפס של המכתב משנת )ומצאתי... -מצאתי גםואכן 
  :(, שנשלח ממשטרת אסטי1435
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xxvi

  
, והיהודים (Anschluss-הסיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית )לפני  אחת נזכור שמדובר בשנה

 .האוסטריים כבר התחילו לברוח מהמדינה
 

xxvii
  

 Hammerschmidtבצורות כתיב שונות, לפי השפה בו כתבו אותו. בגרמנית מופיע השם מופיע 

 .Hameršmitמופיע  בקרואטית
 

xxviii
  

 .5/3/1493-שמילא פדור באנגלית בכתב ידו בעת השחרור ממחנה בוכנוואלד, בשאלון 
של השם  Fהאות של זהות כתיב  -בין היתר –ה לכך שפדור בעצמו מילא את הטופס היא כחו)ה

 חתימתו מופיעה בעוד שני מסמכים. בעמוד השני(. בעמוד הראשון ושל החתימה
 

 בטופס רשומים בין היתר:
 , רחוב מרכזי בעיר;Radnićka c. 20 –כתובת המגורים של פדור )וליזה( בזאגרב 

 ;Textil-Chemist –מקצועו 
בהמשך  דבר זה גרם. IIIכמו  ותראנש, VIIבספרות רומיות כתוב  יולי החודש  –תאריך הלידה 

 במסמכים אחרים מופיע מרץ כחודש הלידה שלו. , כך שבקריאה לטעות
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xxix

    
פדור רשם תאריך מאוחר בכמה חודשים )ככל הנראה בגלל מצבו, אחרי שנה במחנה הריכוז(, 

המעיד על נוכחותם בעיר של  -מטעם מרשם האוכלוסין של העיר אסטי  רשמיכיוון שעל מסמך 
 . 11/1/1491-יש חותמת מה -זה וארמינה, אמו של פדור יפדור, ל

xxx
  

 
 

. אנטול צ'ורקוביץ' מופיע 1491משנת של זאגרב מתוך ספר טלפונים  114חלק מעמוד 
בית חרושת  –בתחתית העמוד. הפרסומת אומרת: "ריקה" אנטול צ'ורקוביץ' בפרסומת 

 גפן, תחבושות וחומרי רפואה".-לצמר
מופיעה רשימה של "דפי זהב", כי בעמודה המרכזית מין ובר בדה ממעניין לשים לב שלמעש

קרוב משפחה של פדור? ב רהאם מדוב. Rožaj Karloחברות שיפוץ, ובאחת מהם מופיע השם 
 השם רוזאי לא מופיע בשום מקום אחר בספר הטלפונים. 

 .Acta Croaticaמקור המידע: אתר 
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xxxi

   

 
, המזכיר כי ביהמ"ש המחוזי פסק 1495במרץ  1-מטעם הרבנות הראשית של זאגרב, מה מכתב

את הגרושים בין פדור וליזה. המכתב תורגם לאיטלקית עם טעות בתאריך  2/1/1495-ב
 בפברואר(.  1-)באיטלקית כתוב ה
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xxxii

   

 
 

, הגרה של הרבנות הראשית של זאגרב, בו פדור מבקש למסור את הגט לליזה רשמימסמך 
. ייתכן שהשמות העבריים של פדור 11/5/1495-. התאריך העברי בראש העמוד מקביל להבוונצי

 בת קאלמון( הומצאו ע"י הרבנים.  )מרדכי בן יעקב( ושל ליזה )לאה
 

xxxiii
  

 צפון איטליה היה באותה התקופה עדיין תחת משטר צבאי של בנות הברית 
AMG – Allied Military Government . "הם הקימן הרבה "מחנות פינויEC – Evacuation Camp ,

כל אחד מהמחנות הזמניים האלה נקרה ע"י הפליטים והחזרים הביתה.  כדי לכוון את זרם
 .AMG-ECמספר ואחריו האותיות 
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xxxiv

  
 תעודת מעבר
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 צד שני של הדף
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 xxxv
  

 
 .51/12/1493-ליזה דרסנר. תמונת פספורט מה

 
xxxvi

  
 11-כתריאל סיפקה עוד מסמך מעניין: מכתב המלצה מטעם מנהל בית ספר באסטי, מהתמר 
 גרמנית.לקטובר, המעיד שליזה הייתה מורה לאנגלית וובא
 מוזכרת הצלחה בבחינות. מכתב המלצהב

בחודש ספטמבר,  כות בד"כמעבר או השלמת לימודים שנערהי מדובר בבחינות להניח כיש 
 באוקטובר. 1-לפני פתיחת שנת הלימודים ב

מאמצע חודש אוגוסט עד  –לכל היותר חודשיים למעשה,  ,, עבדה בבית הספרלכאורהליזה, 
 לתחילת חודש אוקטובר.
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xxxvii
  

כתוב כי היא התגוררה בעיר עד  1493לנובמבר  51-במסמך ממרשם האוכלוסין של אסטי, מה
 בנובמבר. 1-ל

 


