
 

  "ְ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

   :שם משפחה

  נה'בודג

   :שם פרטי

   האודט סולטאנ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  יעמי'ג

                                              בלועזית
  

G'iami 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אודט 

   בלועזית
 Odette                                         

:               מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1920 
  :  עיר לידה

  תוניס 

       בלועזית
 Tunis                                          

  :ארץ לידה

 תוניסיה 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יעמי'הנרי ג

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ט 'ורג'ג
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  תוניס

   בלועזית
Tunis 

  :ארץ המגורים

 תוניסיה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )קיבאבני ע, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  תוניס :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1969 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

יתה עקרת בית ואבי יאמי ה .יעמי'ט ג'ורג'אמי גאבי הנרי ו ,בת יחידה במשפחה יהודיתכ הבירה של תוניסיהעיר  ,נולדתי בתוניס
  .קיבלתי בגרות מלאהאני סיימתי בית הספר ו .היה מפרנס יחיד בבית

  

  רותיך בזמן המלחמה י על קו/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

 .זה האדםי ומ לא הבנתי מה קורה ,בהתחלה נבהלתי. צנחכשישבתי בבית ראיתי דרך החלון מישהו שצונח עם מיום אחד 
ז הבנתי א ."חייל נאצי ,חייל וזה" :אמי ענתה. "?נפל מלמעלהזה האדם הזה ש תראי מי ,תראי": אמרתי להמא שלי ויקראתי לא

ו מביתנו לבית  אבי לקח אותנ. נהרסווהרבה בתים  התחילו ההפצצות כןמיד אחרי . לתוניסיהמאירופה  לינואה שהמלחמה הגיע
 . פגשנו הרבה אנשים שבתיהם נפגעו והגיעו אלינו לבקש מקלט, לביתנוכאשר חזרנו  .נשארנו לישון אחרי בו ,של קרובי משפחה

לא פעם  הגיעוגם לבית שלנו , השתלטו על בתים ועל רכושהגרמנים  .בבית אחדיותר משלושים נפשות  הפכנו להתגוררכך 
   .נו להסתיר מעיני הגרמניםחצלההיה לנו פסנתר בבית אבל אותו  .תחמם בלילות הקריםבגדים כדי להמאתנו קחו ול

הוא היה שולח לי  ,נלחם באירופה נגד הנאציםהוא גויס לצבא וכי לימים בעלי אבל הוא לא היה אתנו  ,באותם הימים היה לי חבר

אפילו נכדתי עשתה לי אלבום עם תמונות  ,היוםיש לי את כל המכתבים עד  .כל יום היה שולח מכתב ,מון מכתבים מהחזיתה
והעיטורים את כל המדליות  םאני גם שומרת עד היו .מאותם הימים ובתוך אלבום גם צילומים של כל המכתבים שלנוישנות 

אז הבנו שמבחינתנו , כאשר ראינו את הגרמנים מתחילים לסגת ולנטוש את הבסיסים ואת המזון .קיבל במלחמהעלי שב

  .ף בשחרור תוניסיהתתשהבשחרור צרפת גם ף תתשהבעלי ש .שמחה גדולה הציפה אותנו. רהמהמלחמה נג
  

  מה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלח/אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  .סבל מהלם קרבהוא חזר מאוד חולה מפציעותיו ו .עדיין היה רק חבר שלי חזר הביתה תקופה השבאות ,עליב ,אחרי המלחמה
אבל אחרי שתוניסיה קיבלה  ,בנינו אפילו בית יפה .נות ובןשתי ב ,נולדו לנו שלושה ילדיםו נישאנו אנחנו  ,לאט הסתדרוהחיים 

החלטנו למכור את ו ותבהשנאה של ערבים הייתה מורגשת מאוד ברחו  .שאר במדינהיהודים לת לא היה כבר בטוח ליהעצמאו
  . לא הצלחנו לקחת את כספינו עבור מכירת הבית .צרפתטולוז שבעזוב לולהבית שלנו 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

עילית  לנצרתתחילה הגענו  .עלינו על מטוס והגענו לארץ 1969בשנת  .ל ועולים ארצהובעלי היה ציוני והחליט שעוזבים את הכ
הילדים גדלו  .מה פתח מוסך עצמאי ועבד בו בעלי במקצועו היה חשמלאי רכב ואחרי זמן .אני התחלתי להתנדב וללמד צרפתיתו

   .נינים שבעהנולדו לנו נכדים פה יש לי היום 
  ."אחרתמדינה שמרו על מדינה שלנו כי אין לנו " :המסר שלי לדורות הבאים

  

 

  2013יוני , עיליתנצרת , יק'ניקולאי מקובייצ :ראיון


