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שואת יהודי קוסובו

הקדמה

נוצרים  ומיעוטם סרבים  רוב תושביה הם אלבנים,  רפובליקת קוסובו היא מדינה באזור הבלקן שבדרום אירופה. 
אורתודוקסים ואחרים. להיסטוריה של קוסובו כמה נקודות השקה עם ההיסטוריה של מדינת ישראל. כך למשל, 
כיוון שרוב אוכלוסייתה הם אלבנים, בעוד הסרבים רואים  במשך שנים רבות הייתה קוסובו מקור לסכסוך אתני, 
את המקום כערש הלאומיות הסרבית בשל ההיסטוריה שלו. כמו־כן, קוסובו נשלטה תחת האימפריה העות'מאנית 
מאמצע המאה ה־15 ועד 1912. העם הקוסוברי מרד בעות'מאנים ב־1737 ובתחילת המאה ה־19. בה בעת שלטו 
העות'מאנים בארץ ישראל משנת 1517 עד 1917. נספח זה נכתב לאחר כינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל וקוסובו, 
ופתיחת שגרירות קוסובו בירושלים ב-14.03.2021. מטרתו להעמיק את ידע המורה להיסטוריה, המלמד את יחידת 

הלימוד כולה בישראל, באלבניה, ואני מקווה שגם בקוסובו. 

ד"ר אפרת קדם - טהר           
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מלחמת העולם השנייה

במלחמת העולם השנייה חולקה יוגוסלביה על ידי גרמניה הנאצית ובעלות בריתה, ורוב שטחה של קוסובו נמסר 
לאלבניה.)1( )נספח א(.

יהודים  פליטים  עשרות  מבלגרד  ק"מ  כ־360  השוכנת  קוסובו  חבל  בירת  לפרישטינה  הגיעו   1940-1939 בשנים 
מאוסטריה, פולין וצ'כוסלובקיה. לוועד הקהילה לא היו האמצעים הדרושים להחזקתם, אולם הפליטים מצאו מקלט 
בבתי היהודים המקומיים שקיבלו אותם בלב חם. בשנת 1941 סופח כמעט כל חבל קוסובו, כמו גם חלק קטן צפון 
מערבי של מקדוניה, לאלבניה אשר נכבשה עוד בשנת 1939 בידי איטליה. האיטלקים הכובשים העניקו לאלבניה 
אוטונומיה כמעט מוחלטת. בפרוץ המלחמה ביוגוסלביה חיו בפרישטינה 385 יהודים ילידי המקום. אליהם התווספו 
עתה כ־50 נפש שמצאו מקלט בבתי היהודים בעיר. לאחר שפרישטינה נמסרה לניהול האיטלקים הגיעו אליה עוד 

כ־300 עד 400 פליטים יהודים מבלגרד וממקומות אחרים בסרביה.
החלק הקטן יותר של חבל קוסובו ובו הערים קוסובסקה מיטרוביצה )Kosovska Mitrovica( כ־40 ק"מ צפונית 
מערבית מפרישטינה ונובי פאזאר )Novi Pazar( כ־110 ק"מ צפונית מערבית מפרישטינה, נשאר בתחום סרביה 
וכלכלי עם אחיהם בפרישטינה,  היו קשורים קשר משפחתי  והערים שבו  זה  יהודי חבל  בידי הגרמנים.  הכבושה 

ואחדים מהם נמלטו אליה. בימי תוהו ובוהו אלה איש לא ידע מי מהכובשים הוא אכזר פחות.

מפת קוסובו ומדינות הבלקן
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ב־2 במארס 1942 נכלאו כל יהודי קוסובסקה מיטרוביצה, שלפי הרישום משנת 1940 מנו 116 נפש. ב־5 במארס 
הובאו לעיר הזאת גם כל יהודי נובי פאזאר, שבשנת 1940 מנו 297 נפש. על מצבם בימים אלו מעידים מכתבים 
ששלחו לקרוביהם בפרישטינה. המכתבים נכתבו ב־7 במארס 1942 במחנה מעבר שהוקם בקסרקטיני העיר, והם 
עדות לעילוי רוחם של אלה שידעו שקיצם קרב. "...חושבני שזה מכתבי האחרון... אם לנו לא שיחק המזל, ייתן האל 
שאתה ובני ביתך תמצאו נחת ואושר. אלה הם איחוליי האחרונים...". הם כתבו עוד, כי כבר רווחה שמועה שבקרוב 
יובילו את הגברים לעיר ניש )ָׁשם כבר נרצחו כל יהודי המקום והסביבה(, ואילו הנשים והילדים יועברו לעיר זמון 
)Zemon(, כלומר למחנה סאימישטה )Sajmiste( – מחנה ריכוז והשמדה נאצי ידוע לשמצה בפאתי בלגרד. ואומנם 
יהודי קוסובסקה מיטרוביצה  כל הנפשות הללו נרצחו מייד עם הגיעם ליעד שהקצו להם הרוצחים. דבר העברת 
נודע לאיטלקים לאחר מעשה. חודשים  כי גורלם נגזר להשמדה,  ונובי פאזאר לידי הגרמנים, שמשמעותו הייתה 
ספורים לפני כניעת איטליה לגרמנים הם הספיקו לכלוא כ־120 מתוך הפליטים היהודים שהיו בפרישטינה ובפריזרן 
)Prizren(. הגרמנים לחצו על האיטלקים למסור לידם את כל היהודים שבאלבניה, ומשהאיטלקים סירבו, הסתפקו 
הגרמנים בהסגרת הפליטים. לבסוף הסגירו האיטלקים 50 מבין הכלואים. הגרמנים העבירו אותם לבלגרד ורצחו 
שם את כולם. בראות האיטלקים שלא יוכלו לעמוד בפני הלחץ הגרמני־נאצי, העבירו את הכלואים הנותרים לאלבניה 
הישנה, חלקם אפילו במשאיות של הצבא האיטלקי. כל משפחה מצאה לה מקום מגורים ברחבי אלבניה. כך היה 
גורלם של יהודיָה הוותיקים של פרישטינה, שאף הם הועברו לעיר בראט )Berat( שבאלבניה. משם יצאו לפי ראות 
עיניהם, ואחדים אף עסקו במקצועם. האלבנים קלטו את הפליטים היהודים לבתיהם, ושלטונות איטליה עזרו להם 

ככל שיכלו.)2(
ב־9 בספטמבר 1943 נכנעה איטליה, והגרמנים פלשו לשטחה ולשטחים שהיו בשליטתה. יהודים רבים, שנראו עד אז 
ברחבי אלבניה, נעלמו ִּבן לילה. הסתתרו בכפרים נידחים או בערים אצל משפחות אלבניות שדאגו למחבואם. אחדים 
מהצעירים היהודים הצטרפו ליחידות הפרטיזנים האלבנים. אולם היו יהודים מפרישטינה שהחליטו בתמימותם, כי 

מוטב לחזור לבתיהם. ב־14 במאי 1944 הקיפו הגרמנים את בתי היהודים בפרישטינה. 
דיוויזיית אס־אס ה־21 'סקנדברג', שכונתה לאחר מכן בשם "הדיוויזיה האלבנית הראשונה", הוקמה על ידי גרמניה 
הקימו  ב־1943  קוסובו.  של  המוסלמית  האלבנית  האוכלוסייה  מתוך  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  הנאצית 
הזאת  הליגה  באלבנים.  המאוכלסים  במקומות  שלטונם  את  לקדם  כדי  פריזרן  של  השנייה  הליגה  את  האלבנים 
הכריזה על ג'יהאד נגד סלאבים, צוענים ויהודים.)3( בראש הליגה נבחר רדז'פ מיטרוביצה, מי שהתמנה גם לראש 
ליחידות אס־אס  עודדו את האלבנים להתגייס  ומנהיגיה  גרמניה הנאצית. הליגה  ממשלת אלבניה שתחת שלטון 

גרמניות. 
בעקבות הצלחת הגיוס של בוסנים מוסלמים )בעידודו של המופתי הירושלמי חאג' אמין אל־חוסייני( לדיוויזיית אס־
אס הררית ה־13, החליטו הגרמנים להקים דיוויזיה נוספת ובה חיילים אלבנים מוסלמים, מרביתם ממחוז קוסובו. 
זו הוקמה במארס 1944 והתקיימה עד מארס 1945. היא נקראה על שמו של הגיבור האלבני סקנדרבג, ונועדה 
להילחם נגד הפרטיזנים. לאלבנים הובטח שלאחר המלחמה תוקם מדינה אלבנית גדולה שתכלול נוסף לאלבניה 

עצמה, גם את קוסובו ואת צפון מקדוניה. 
בפברואר 1944 עצרה הדיוויזיה כ־280 יהודים ומסרה אותם לידי הנאצים הגרמנים. יהודים אלה לא שבו עוד.)4( 
הסרבים האשימו את לוחמי הדיוויזיה בכך שביצעו טיהור אתני כנגד הסרבים. יהודי פרישטינה הועברו בקרונות 
משא למחנה "סאימישטה", ולאחר שעונו עינויים קשים במשך כחודש ימים הובלו כולם למחנה ברגן־בלזן במאי 

1944. כ־177 מיהודי פרישטינה והסביבה נספו במחנה זה ממחלות.)5( 
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רינה שפר־אשרוביץ מספרת על סבא שלה – הסוחר האמיד והמכובד מאוד בפרישטינה )נספח ב(.

"סבי היה פעיל מאוד הן בקהילה היהודית המקומית, והן בקרב הקוסוברים המקומיים. בתחילת שנת 1941 תושב 
מקומי קוסוברי שהיה בין משתפי הפעולה עם האיטלקים ששלטו אז בקוסובו חטף אותו והביאֹו לבית הסוהר בעיר. 
אימי, יוליה, שהייתה בת 23 הלכה לבקר את אביה בבית הסוהר. היא הצליחה לשחררו רק לאחר שהביאה מטבעות 

זהב רבים לבית השוטר שפחד שהדבר ייראה." 

כמו כן סיפרה רינה שטרם הגיעו הגרמנים לאסוף את היהודים מבתיהם כדי להעבירם למחנה "סאימישטה", ביקש 
הסב מהמשרת שעבד אצלו שנים רבות שישמור על בנו הבכור. המשרת אכן אסף את הבן אל דירתו, והבטיח לקיים 
את בקשת הסב, שלא להסגירו לידי הנאצים הגרמנים. אולם לאחר שנאספו כל בני המשפחה, והחיילים הגרמנים 
כבר עזבו את הבית, פתח המשרת את דלת דירתו ואמר לגרמנים: "קחו גם אותו, הוא משלהם." כך הסגיר לידיהם 
את בנו הבכור בן ה־16 של אבי המשפחה )והפר הבטחתו(. "כולם נלקחו למחנה סאימישטה, ומשם לברגן־בלזן 
שאותו שרדו כולם. הם שבו לביתם בפרישטינה במצב גופני ונפשי קשה מאוד. משפחת אשרוביץ עלתה למדינת 

ישראל בשנת 1949.")6(
  

פרישטינה, משפחת אשרוביץ 1939: יושב בשורה ראשונה ראשון מימין אבי המשפחה אשר אשרוביץ. עומדת מאחוריו בתו 

יוליה ומשמאלה בנו הבכור דוד.
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לעומת סיפורה של רינה שפר־אשרוביץ הסיפור של ֶׁשלה ציון־אלטרץ שונה. ֶׁשלה, ילידת 1934, היא ניצולה יחידה 
מקהילת יהודי שטיפ שבמקדוניה. משפחתה הובלה לבית החרושת לטבק "מונופול" שבסקופיה, שם רוכזו יהודי 
מקדוניה. באחד הימים נקראה למטה הגסטפו אחותה הגדולה בלה ציון־כהן. היא נדרשה לקחת את חפציה ולעזוב 
ליהודי מקוסובו, שהייתה אז תחת שלטון איטלקי  את המקום. בלה החזיקה באזרחות איטלקית בהיותה נשואה 

)נספח ג(. 

טרם נפרדה בלה ממשפחתה, דחפה אימא שלה לידיה את בתה הקטנה ֶׁשלה, ואמרה לה: "קחי איתך את הקטנה." 
בעוד רכבת משא גדולה מסיעה את כל בני המשפחה לטרבלינקה, השתיים נסעו לפרישטינה. בעלה של בלה, דויד 
כהן, נשבה בהיותו חייל יוגוסלבי בידי האיטלקים, ומשלא עמדו לבלה הכוחות במצב שאליו נקלעה, היא שמה קץ 

לחייה. כך נותרה ֶׁשלה הקטנה לבדה בעולם. הילדה נאספה על ידי קרובת משפחה בפרישטינה. 

כשנודע שאין עוד יהודים בעיר, ארזו השתיים בגדים והחלו לברוח. הן מצאו מחסה בבתי אלבנים מקומיים, וחיו עימם 
את חייהם עד אשר הלשינו עליהן והגרמנים החלו לחפשן. לאחר שגילו אותן, הן נלקחו לבית הסוהר בפרישטינה, 
שם שהו בתנאים קשים עד יום השחרור. "כולם היו עייפים ורעבים" מסרה שלה בעדות ליד ושם. עובר אורח מקומי 
ראה את ֶׁשלה ברחובות העיר, אסף אותה והביאּה לביתן של שלוש נשים יהודיות שחזרו ממחנה ברגן־בלזן. לאחר 

ימים אחדים היא הועברה לבית היתומים בבלגרד. מתוך: עדות ליד ושם. 
מבלגרד עלתה לישראל.)7(

  

חתונת בלה ציון עם דויד כהן, פרישטינה, לפני פרוץ המלחמה. בחסות ''יד ושם''.
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ישה אלטרץ נמנה עם קבוצת היהודים שרוכזו בבית הסוהר בפרישטינה. הוא עזב עם משפחתו את בלגרד והגיע 
לקרויה )Kruje( שבאלבניה. כשנודע שכוחות גרמניים עומדים לקחת את הגברים היהודים מפרישטינה, סיפר על 
העירוני  החולים  בית  את  שניהל  ליטו,  ספירו  ד"ר  בשם  מקומי  רופא  הצלתם.  למען  מופלאה שהתרחשה  פעולה 
בפרישטינה, פינה את החולים מאחת המחלקות, העבירם לאחרות, ובמחלקה שהתרוקנה מחולים הסתיר יהודים 
ובכניסות למחלקה  ותלה אותם ברחבי העיר  עלונים שהזהירו מפני התפשטות מגפה מידבקת,  הכין  הוא  רבים. 
שבה הוסתרו היהודים. כשהגיעו הגרמנים לבית החולים וערכו בו חיפוש אחר יהודים, הם נמנעו מלהיכנס למחלקת 
המחלות המידבקות, לכאורה. "לאחר מכן אפשרו האיטלקים ליהודים לעבור מקוסובו לאלבניה." ישה אלטרץ נפטר 

בשנת 2015.)8( 
  

דוגמה נוספת להצלת תינוקת יהודייה על ידי מקומית מספרת על בלאגויה ויפה אצ'וויץ' )לבית בכר(. בשנת 1941 
הצטרף הזוג לפרטיזנים. הם הפקידו את בתם אסתר, שהייתה אז בת שישה חודשים, אצל אימה של יפה, אסתר 
בכר, שהתגוררה בקוסובסקה מיטרוביצ'ה. בשנת 1942 עצרו הגרמנים את כל יהודי האזור, וכלאו אותם במחנה 
)Hajrija Imeri Mihaljic(, צועניה שהתגוררה קרוב לפרישטינה ומאז נעוריה  ריכוז בעיר. הייריה אימרי־מיכליץ' 
נכלאו  ילדיה למחנה שבו  ועל־כן הלכה עם  וסבתה,  גילתה אהדה כלפי התינוקת  עבדה בביתה של אסתר בכר, 
זו  קצרה  בפגישה  התינוקת.  ונכדתה  בכר  את  ופגשה  השומרים,  על  להערים  הצליחה  היא  לבקרן.  כדי  היהודים 
מסרה הסבתא להייריה את אסתר התינוקת, ואמרה לה שאם אחד או אחת מבני המשפחה ישרדו, עליה להתחייב 
למסור לו או לה את אסתר. אך מנגד, אם איש לא יישאר בחיים, אזי על הייריה לגדל את אסתר כילדתה. הייריה 
אימרי־מיכלביץ' הצליחה להוציא את אסתר מהמחנה בשאתה אותה בזרועותיה לצד ילדיה. יחד הלכו כברת דרך עד 
שהגיעו לכפר של הצוענייה. מייד כשעלה בידיה, הלבישה אותה בבגדי צוענים כמו שאר התינוקות בכפר. שמה של 
אסתר שונה ל"מיריאדיה" כדי להתאים את חזותה והתנהגותה לצוענים. רוב בני הכפר לא ידעו שהיא בעצם יהודייה. 
כעבור שנים ארוכות סיפרה אסתר שאהבה מאוד את הייריה אימרי־מיכליץ' שהייתה לה לאם, כי כל בני משפחתה 
נספו, ולאחר המלחמה, בעקבות הלשנת שכן בכפר, הגיעו נציגי הקהילה היהודית מפרישטינה, לקחו עימם את 

אסתר והודו למצילתה. כעבור זמן קצר היא הועברה לבית היתומים היהודי בבלגרד )נספחים ד-ה(, 
בית הכנסת שבו הוסתרו יהודים בבלגרד, 1944 

 Nations, Collection, Jerusalem:"yad

Vashem", Righteus Among the

 Yad Vashem, Righteous Among" .1944 ,ילדים יתומים בבבלגרד

 the Nations,Collection ,Jerusalem
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בבית היתומים סיפרו לה על אודות קורותיה וזהותה האמיתיים. הייריה אימרי־מיכלביץ' הגיעה לבית היתומים לאחר 
צעידה ברגל מקוסובו את כל הדרך. משנוכחה לדעת שאסתר בין החיים ומטופלת כפי שהובטח לה, היא נעלמה. 
אסתר עלתה לישראל, והקשר בין השתיים נותק. בשנת 1990 גילה היסטוריון יוגוסלבי את הייריה אימרי־מיכלביץ', 
התרחשו  האירועים  שרוב  העובדה  חרף  העולם.  אומות  כחסידת  ושם''  ''יד  בה  הכיר   1991 באוגוסט   21 וביום 
בקוסובו, הוכרה הייריה כאזרחית סרבית,)9( כיוון שההכרה בה כחסידת אומות העולם הוכרעה בתקופה שבה לא 

הייתה עדיין מדינה קוסוברית עצמאית. 

ממחלקת חסידי אומות העולם ב''יד ושם'' נמסר: "השיוך לסרביה נעשה בהתאם לגבולות המדיניים בתקופה 
גבולות  אומות העולם, מקום ההצלה שכן בתוך  לציון חסידי  לוועדה  פי המידע שנמסר בשעתו  על  הנדונה. 

יוגוסלביה )סרביה(." )12.8.2021(. 
  

ניצול שואה  עיתונאי,  הוא  אלבניה.  עם  הגבול  ליד  קוסובו  )13.12.1931( במחוז  בפריזרן  נולד  טייטלבאום  ראול 
וחוקר שואה. אביו יוסף שירת כקצין רפואה בצבא אוסטרו-הונגריה, שלחם לצד גרמניה הקיסרית, ואף עוטר באותות 
הצטיינות. על ד"ר טייטלבאום נאסר לעבוד כרופא באזור וינה עקב יהדותו, ועל כן העתיק מגוריו לפריזרן. כך סיפר 
הרב- החיים  של  הקסם  את  זוכר  "אני  ראול: 
תרבותיים. את הסרבים, המונטנגרים, האלבנים, 
הטורקים והצוענים שחיו זה לצד זה. תערובת 
סלט  ומנגינות.  ניבים  לשונות,  של  אקזוטית 
חושני של צבעים, ריחות וטעמים. האופה היה 
הסנדלרים  אלבנים.  היו  והכובען  הירקן  טורקי. 
יוצרי כפכפי העור הכפריים היו סרבים. הצורף 
– קתולי. עוזרת הבית שלנו – צוענייה, והרופא 
העירוני – יהודי." )10( באפריל 1941 משפחת 
לאזרחים  הפכו  האזור  תושבי  וכל  טייטלבאום 
והייתה  לאלבניה  קוסובו  סופחה  עת  אלבנים 
לרחובות.  אז  גורשנו  "כולנו  איטליה.  בשליטת 
חיי השתנו לחלוטין – מילד מפונק הייתי לילד 

רחוב." )11( 

האב הועבר למחנה מעצר באלבניה, שם הופקד 
על מרפאת המחנה )נספח ו(. 

ראול טייטלבאום בעת ביקורו את אביו במחנה מעצר בעיר פזה 

שבאלבניה שם היה האב ממונה על מרפאת המחנה. 
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הצבא האיטלקי החרים את דירת המשפחה בפריזרן. ראול ואימו הושלכו לרחוב, אך חבריהם הטובים, עורך הדין 
דראגוטין ואשתו אנה יאקיץ' )סרבים, תושבי פריזרן(, פתחו בפניהם את ביתם, והסתירו אותם על אף שידעו היטב 

שאם ייתפסו דינם מוות. ראול בן ה־11 הצטרף למחתרת היוגוסלבית )נספח ז(.

עיסוקים  לי  והעניקה  חיי  למרכז  אז  הייתה  ''המחתרת 
האיטלקים  בהטרדת  התמקדה  שלנו  הקבוצה  חדשים. 
פינצ'רנו  שעברו באזור... חיבלנו בכלי הרכב הצבאיים, 
גלגלים, שברנו שמשות, והזלפנו גרגרי חול למכלי הדלק 

האיטלקיים''.)12( 
האב,  שוחרר   1943 בספטמבר  איטליה  כניעת  לאחר 
היוגוסלבים  הפרטיזנים  לשורות  הצטרפה  והמשפחה 
שבו  קצר  זמן  לאחר  הגרמנים.  נגד  באלבניה  שפעלו 
לפריזרן. הגרמנים השתלטו על האזור, והמשפחה גורשה 
מביתה. במאי 1944 ריכזו אנשי אס־אס מהדיוויזיה על 
את  האלבנים,  המתנדבים  פעלו  שבה  סקנדברג  שם 
יהודי קוסובו, בהם משפחת טייטלבאום. הם שלחו את 
בני המשפחה תחילה למחנה סאימישטה, ולאחר שישה 
שבועות הובלו בקרונות משא למחנה הריכוז ברגן־בלזן 
בגרמניה.)13( האב נפטר ימים אחדים לאחר השחרור. 
 .1949 בשנת  לישראל  עלו  הם  שרדו.  ואימו  ראול 
ידי  )Jakic( על  יאקיץ'  בני הזוג  ב־24.12.2001 הוכרו 
"יד ושם" כחסידי אומות העולם. בתעודת ההוקרה נכתב 
שההסתרה הייתה בפריזרן, קוסובו. ראול טיילטלבאום 

הדליק משואה ביום הזיכרון לשואה ב"יד ושם" בשנת 2018 )נספח ח(. 
החל מדקה 58:26 בסרטון, חלקו של ראול טייטלבאום בטקס. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0xQjApFt4U

ראול טייטלבאום בן 11 הצטרף למחתרת היוגוסלבית 

בפריזרן. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0xQjApFt4U
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מלחמת קוסובו והתגייסותה של מדינת ישראל 

בשנת 1995 החל הצבא לשחרור קוסובו )KLA( במאבק חמוש נגד השלטונות היוגוסלביים, ונגד המיעוטים הלא־
אלבנים בחבל. בשנת 1999 בסמוך למועד פקיעת האולטימטום, החלו הסרבים בגירושם הכפוי של אלבנים מחבל 
קוסובו, ובהרס נרחב של אזורי השליטה של ה־KLA. עם פקיעת האולטימטום פתחו כוחות נאט"ו בהתקפה אווירית 
על מטרות צבאיות ואזרחיות ברחבי סרביה ובהם הבירה בלגרד, בעוד יוגוסלביה מאיצה את גירושם של האלבנים 
ש־700 אלף מהם הפכו לפליטים. רבבות סרבים תושבי קוסובו נאלצו אף הם לעזוב את בתיהם מפחד ההפצצות, 

ומחשש מפני תגובת הנגד של האלבנים.
ישראל פתחה במבצע סיוע נרחב לפליטים האלבנים מקוסובו. צה"ל הקים בית־חולים שדה במחנה הפליטים ברזדה 
)Brazda(, אשר השתלב עם יחידות רפואה של כוחות נאט"ו וארגוני מתנדבים שפעלו באזור. הסוכנות היהודית 
ושיגרו רכבת אווירית עם סיוע  ובעולם,  ומתוקשר בישראל  בסיוע התנועה הקיבוצית ארגנו מבצע התרמה נרחב 
אזרחי שכלל: מזון, מים, אוהלים וציוד הומניטרי אחר. המטוס האחרון הביא עימו לישראל 112 פליטים שהשתכנו 
בבית ספר שדה בקיבוץ מעגן־מיכאל.)14( בין מקבלי הפנים היו ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שרים וראשי 

הסוכנות היהודית. בין הגופים שסייעו לפליטים היו חברת ''בזק'', ''קופת חולים כללית'' ו''ארגון הג'וינט''.
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כינון יחסים דיפלומטיים בין קוסובו וישראל

ב־1.2.2021 התקיים טקס כינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקוסובו. בטקס הכריזה בנאומה שרת החוץ של 
קוסובו, מליסה חרדינאי סטובלה, על "רגע היסטורי" שהוא כינון היחסים הדיפלומטיים בין קוסובו וישראל. עוד אמרה 
השרה "משפחות רבות בקוסובו הצילו יהודים בשואה." שר החוץ של ישראל, גבי אשכנזי, שהסיר את הלוט מהשלט 

שנקבע בכניסה לשגרירות קוסובו בירושלים, הוסיף: 
"זה רגע היסטורי ומרגש שרבים חיכו לו... זאת הזדמנות לחזק את היחסים עם העם הקוסוברי, שיש לו יחסים חמים 
עם ישראל... אנו רוצים לבנות גשרים בין ישראל לקוסובו בתחומי בריאות, תיירות, כלכלה וכל מה שנוכל להביא 

לשולחן."
קוסובו פעילה בעשורים האחרונים במאמץ לחזק את הקהילה היהודית החיה במדינה )נספח ט(. 

כחלק מהמאמץ לספר את סיפור העבר הוצבה במאי 2013 אבן זיכרון לזכר היהודים שנשלחו לברגן־בלזן*    
)נספח י(.  

האבן עומדת בחצר הפרלמנט שם היה בית הכנסת היהודי האחרון בפרישטינה, שחוסל בידי הקומוניסטים בשנת 
1963. "שלטונות קוסובו עשו בשנים האחרונות מאמץ גם לשימור בית הקברות היהודי בפרישטינה, ניקו אותו והוא 
מתוחזק בידי הממשל הקוסוברי. הממשלה התחייבה גם לטפל ברכוש היהודי. כמו כן על הפרק הקמת מרכז תרבות 
מנהל מחלקת  אוריין,  דן   ,16.8.2021( מאוד."  קטנה  יהודית  קהילה  העיר שבה מתקיימת  בפריזרן,  כנסת  ובית 

הבלקן משרד החוץ, ירושלים(.
קוסובו היא המדינה השלישית אחרי ארצות הברית וגואטמאלה אשר שגרירותן ממוקמת בירושלים. בראש הנציגות 

עומדת השגרירה אינס דמירי

סרטון, סדר פסח, פריזרן 1999, אלי ישראלי הג'וינט.

אבן הזיכרון לזכר יהודי קוסובו.

עמד   1963 לשנת  *עד 
הכנסת  בית  זה  במקום 
זכרון  לוח  בקוסובו.  האחרון 
יהודי  של  לזכרם  הוקם  זה 
במחנות  נספו  אשר  קוסובו 
השואה.  בתקופת  הנאצים 
ישכחם  לא  בקוסובו  העם 

לעולם. 

https://drive.google.com/file/d/15kOCR8lbvc-cI-flkOz0VHq1DA7Ajgz6/view?fbclid=IwAR3aPXTQJZiL2MZSW96Z5Mpmu5QR1TwG80BQzYyIC9emjCF4sIPnjSu3XZU
https://drive.google.com/file/d/15kOCR8lbvc-cI-flkOz0VHq1DA7Ajgz6/view?fbclid=IwAR3aPXTQJZiL2MZSW96Z5Mpmu5QR1TwG80BQzYyIC9emjCF4sIPnjSu3XZU
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הקהילה היהודית 

"שורשיה של קהילת קוסובו נעוצים במאה ה־15, מההגירה של מגורשי ספרד ופורטוגל בתקופת האינקוויזיציה. 
ובהוצאות  המוות  במחנות  מרביתה  נכחדה  אז  לשואה,  ועד  מאז  למדי  קטנה  הייתה  בקוסובו  היהודית  הקהילה 
מקומיות להורג. מקהילה של כ־1,700 יהודים לפני השואה נותרו פחות ממחציתם", אלה עלו בעיקר לישראל.)15(

ווטים דמירי עומד בראש הקהילה היהודית בקוסובו מאז שנת 2000. )נספח יא(. 

מקום מושבו בעיר פריזרן שבה חיים יהודים מעטים שהם תושבים מקומיים. למרות הקהילה הקטנה ייבנה בעיר בית 
כנסת אשר ישמש בין היתר את התיירים היהודים שמגיעים למקום. 

ווטים דמירי )75( ראש הקהילה היהודית בקוסובו.
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בפרישטינה הבירה הקהילה גדולה יותר, עם זאת, אין בעיר בית כנסת )נספח יב(. 

חברי הקהילה נפגשים לארוחות שבת וחגים במלון ''סיריוס'' בעיר. הרב יואל קפלן הוא שליח חב"ד שהגיע לקוסובו 
לפני כעשור. לדבריו: "הקהילה בכללותה מונה כיום בין 100 ל־200 יהודים, כמחציתם תושבי המקום, ומחציתם 
האחרת אנשי עסקים ודיפלומטים מהשגרירויות השונות. ביום העצמאות של מדינת ישראל נערכת תהלוכה עוצמתית 
בבירה פרישטינה. שמחה גדולה ואווירה של חג אפיינה את ההודעה על כינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות". 

ראש הקהילה דמירי ציין: "ההכרה תביא בשורות נפלאות למדינות.")16(

ראש ממשלת קוסובו. האשים תאצ'י מניח פרחים על מצבה לזכרם של יהודי קוסובו שנרצחו בשואה באתר שבו עמד בית 

)m .ynet.co.il 23/9/2020  ( .1963 הכנסת האחרון של קוסובו עד לשנת
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