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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קלין'ז :שם פרטי  בן חמו :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

 Bitan  בלועזית                               ביטן: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                                          Jaklin בלועזית  קלין'ז :איתו נולדתישם פרטי 

 נקבה
   :לידהשנת 

1932 
  אורן:  עיר לידה

                                                              

  :לידה ארץ                             Oran   בלועזית

FRENCH  ALGIREIA  

 נט זרה'ז :שם פרטי ושם נעורים של האם  דויד ביטן :של האבושם משפחה  שם פרטי
 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  אורן            

   בלועזית
     ORAN                                    

  :המגורים ארץ

FRENCH  ALGIREIA 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

              תלמידה

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

  

       ,FRENCH  ALGIREIA  ORAN:  קופת המלחמהמקומות מגורים בת
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                   
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

  :  תאריך השחרור אורן :ם בו נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקו
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   ור לאחר השחר ציין מקום אליו חזרת

  אורן

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  :)מאכליםו חגים, פחה המורחבתהמש, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  
משפחה . הבכורה מבין הבנות -אני הרביעית ,היינו שבעה אחים. הזיכרונות לפני המלחמה הם הזיכרונות הכי טובים שהו לי

אבי . אבא שלי עבד כברמן בבית קפה ואימי נשארה בבית עם הילדים ועסקה בטיפול בהם ובבית. מלומדת, אוהבת, מסודרת
  .אחינו היו שומרים עלינו, לא מסתובבות לבד, מדי יום היינו הבנות חוזרות מיד מבית הספר הביתה. היה המפרנס

האופה היה , פורסות אותו, מביאות סדין לבן. היינו הולכות עם אמנו למאפיה לקנות מצות. זיכרון שלא אשכח היה חג הפסח

לעולם לא אשכח את טעם המצות . היינו קושרות וכך לוקחות הביתה ושומרות סגור עד פסח, מניח מצות חמות על הסדין הלבן
  .הטריות בפי

  
  מן המלחמה י על קורותיך בז/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
  

החיילים . לים גרמנים ולוקחים יהודים מהבתים שלהםהגיעו חיילים מתנדבים והזהירו אותנו כי מסתובבים חיי 1944בשנת 

יום אחד . שם שהינו המון משפחות. לא זוכרת בדיוק, הובילו אותנו למקלטים ענקיים אטומים לחלוטין למשך שבועיים בערך

מעט גם כ, כשיצאנו כל האזור היה הרוס לגמרי. שמענו שמגיעים טנקים עם מוזיקה אמריקאית ואלה הוציאו אותנו מהמקלטים

  .הבית שלנו נהרס מההפצצות

רק  MONTAIGNEאבל פתחו בית ספר סודי שנקרא . כשיצאנו לא יכולנו לחזור לבית הספר כי גירשו ממנו את כל היהודים
כך היה במשך שנה שלמה שלאחריה חזרנו לבית . ליהודים בו למדנו בשעות החשיכה כדי שלא ישימו לב וכדי לא לעורר חשד

  .מספר שנים עלינו לארץ אחרי. ספר רגיל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

 -להורי ולאחי הנותרים - לאחר מספר חודשים הציעו גם לנו לעלות והסכמנו. שני אחי הבוגרים עלו לבדם לישראל 1948בשנת 

לאחר חודש וחצי העלו אותנו לאונייה . יריה למרסיי שבצרפת שם שהינו במחנה עלייה במשך חודש וחצי'ת מאלגעלינו על רכב
, אנשים היו עם מחלות ים, היה גשם - ימים בתנאים ממש קשים 5-6השיט באוניה לקח . עצמאות והתחלנו את מסענו לישראל

   .ללאך יחד עם זאת אנשים אל הפסיקו להתפ -פחדנו מאוד מסכנות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
הבנו שגם כאן יש  ר כךרק אח -ארץ ישראל המדוברת, יהודים בלבדמדינה של , בכל זאת. היה משמח מאוד לעלות ארצה

ו אבקה כי פחדו שם פיזרו עלינ 1949הגענו לחיפה ב. נרגענו והיה לנו טוב, יותר על מלחמות לא חשבנו .בעיות עם הערבים

הגענו בין מאחר ו. שם שהינו במחנה. בנימינההעלנו אותנו למשאיות או אוטובוסים שלקחו אותנו ל. שהבאנו איתנו מחלות

  .אלה שבאו אחרינו גרו באוהלים, הראשונים למחנה היה לנו צריף

אמרו לנו שבונים לנו שם בתים אך גם זה היה צריף קטן בו סבלנו . כרון יעקביזחודשים ואז העבירו אותנו ל 11מחנה שהינו ב

. שנה אבל שם הקמנו משפחה למרות כל הקשיים אז זה היה משמח מאוד 20כל הזמן מדליפות ודברים דומים אך שם חיינו 

  .כרון יעקב בה אני מתגוררת עד היוםיעברנו לשכונת שיכונים בז 1967בשנת , לאחר מכן

החיים לא היו קלים אבל גם היום אני מדברת עם חברות שלי שעלו איתי לארץ ואנחנו . בנות 3בנים ו 4התחתנתי ונולדו לי 

אלה דברים שלעולם לא , חלקנו חוויות מאוד משמחות. היינו רוצות לחזור לימים של פעם כי היינו במחנה משפחה אחת גדולה

גם . אלה הימים הטובים. אכלנו בשר רק בשבת, הדלקנו נרות שבת על סדין לבן -יום שישי היה אז באמת יום שישי. שוכחים

  נינים 12נכדים ו 18יש לי  -היום טוב

  
  

  הילה שחר חבצלת: ראיון

  2013דצמבר , כרון יעקביז


