
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  כלב :שם משפחה

  

  אודט :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה א                                  

          עמרם:איתו נולדתישם משפחה 

  

                                             Amram בלועזית
 

  אודט :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Aodet בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

31/1/1932 
   קזבלנקה: עיר לידה

  

      Casablanca בלועזית

                                           
  מרוקו:ארץ לידה

 
  מנחם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מרים לוי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                          11רובע , פריס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  

 Paris בלועזית
 

  צרפת :ארץ המגורים

 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

    צרפת: חמהמקומות מגורים בתקופת המל
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                   נורמנדי :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   06/1944: השחרור תאריך

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  פריס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1951 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  ארצה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /פראנא ס

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היו מאורעות בארץ  1936-1937בשנת . אבי היה קבלן בתל אביב והאידיאל שלו היה קומוניזם, 4הייתי בגיל , 1936עד שנת 

אימי . ואז הוא קיבל מקלט בפריז כי הוא בעצמו היה אלגירי והיה צרפתי. הם היה אבייבינ, וגירשו את כל הקומוניסיטים שנתפסו

. לאחר מספר חודשים אמא שלי נסעה אליו כאשר לאבי לא היה עבודה ולא היה לו כלום .לעומתו הייתה צברית וגרה בארץ

  .הצבא -הצרפתים לקחו אותו ללגיון הזרים 1940כשפרצה המלחמה בשנת 

  

  ל קורותיך בזמן המלחמה י ע/נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

למי שהיה כסף הצליח לברוח אבל . והבטיח לתת להם את כל היהודיםוהוא מכר את צרפת לגרמנים , ממשלת וישי עלתה לשלטון

הם . חברים 100-אבי הקים את המטה הראשון של הפרטיזנים בפריז הם היו יותר מ 1942בשנת  .לנו אפילו לא היה מה לאכול

עשו להם משפט . סורשת נתפכל החברים שהיו ביום אחד מישהו הלשין עליהם ו. הדפיסו עלונים נגד הגרמנים והפיצו אותם

בעקבות הפעולה . הייתה פעולה של הפרטיזנים בנורמנדי אשר בה הפציצו רכבת .caen - והעבירו אותם לנורמנדי בקאן" כאילו"ב

סהר ורצחו אותם ביריות ואת השאר העבירו לגרמניה שם הם סבלו ממש ואף החברים מבית  מאהיותר מהזו הגרמנים לקחו 

  . הוא היה מבין אלה שירו בהם, חו אותם אבי שלח לנו מכתב מבית הסהרלפני שרצ. אחד מהם לא שרד

היא הוציאה אותנו מהבית , ערב לפני שהוציאו את היהודים מפריז הגיעה בחורה ממטה המשטרה שכנראה הייתה גם פרטיזנית

  . היא עבדה שם, בית חולי רוח -וכך גם את אמא שלי שלחו למקום אחר מאיתנו, וחילקה אותנו בכל חלקי פריז

ם היו כל פע. סיכנו את עצמם בכך שהחביאו אותנו והם ממש שמרו עלינו בכפריםהאנשים שחיו . לא היה לי בית לא בגדים ונעלים

  . יפים וכל פעם שינו את שמיהיו לי ניירות מזו. א היו יהודיםואלה שהיו מעבירים אותנו ל מעבירים אותנו ממקום למקום

אחי הגדול , הייתי כבר יותר גדולה ובתקופה זו חייתי בנורמנדי במנזר. העבירו אותי ממקום למקוםכך חייתי ש 1944עד שנת 

ידעתי שאני  כל הזמן הזה. בחודש יוני הגיעו האמריקאים, ולקראת סוף המלחמה, אלברט היה אצל הכומר ואני אצל הנזירות

הנזירות לקחו אותנו  .חד במנזרשהיינו כמה יהודיות ביהתגלה כך ו, הייהודיה ובפועל לא הייתי משתתפת בטקסים של הכנסי

  . ונפגשתי עם האחים שלי ועם כל המשפחה, ואז ראיתי את אמא שלי. האמריקאים דייל לפריז בחזרה לאחר שנתפסה ע

 ו מאודבגלל שהיה לנ, אחיי ואחותי גדלו שם 2, יה לילדים יהודיים שנשארו בלי הוריםיפנימ/היהודים הקימו כמה בתי יתומים

אחי הגדול יותר נסע למרוקו למשפחה מצד אבי שגרה שם כדי . אוכל ולמדו שם/ הם קיבלו בגדים, לא היה לנו כלום, קשה בבית

  .שיטפלו ויעזרו לו ואני נשארתי בבית והתחלתי לעבוד

ושלחו אותי ואח  התחלנו להתכתב עם המשפחה בארץ, הוקמה מדינת ישראל ואני הייתי גם חלק מהקומוניסטים 18-19בגיל 

 .בארץ התחלתי ישר לעבוד במסעדה של דוד שלי .אמא שלי ואחיי לא יכלו לבוא כי אחיי למדו בפריז, אחד שלי לארץ

  

 

  יפעת אלקובי :ראיון

  2009אוקטובר , ירושלים


