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שם משפחה :אמסלם

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :אוולין שרה

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדתי :גלזר

בלועזית Glazer

שם פרטי איתו נולדתי :שרה

בלועזית

Sarah

מין:

עיר לידה :ליון

בלועזית

Lyon

נקבה
1934
ארץ לידה :צרפת

שם פרטי ושם משפחה של האב :אברהם גלזר

שם פרטי ושם נעורים של האם :מרסל נקש

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :ליון

בלועזית Lyon

שנת לידה:

ארץ המגורים :צרפת

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

מקומות מגורים בתקופת המלחמה:
 ,Saint-Étienne-du-Grèsצרפת
במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 ,Saint-Étienne-du-Grèsצרפת
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

תאריך השחרור:

אביב 1944
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

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

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:

1991

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נולדתי בליון לאב פולני ואם אלג'ירית .לאבא לא הייתה אזרחות צרפתית ,מה שגרם לצרפתים להתנכל אלינו באופן קבוע כי גם
היינו יהודים וגם לא צרפתים .אבא הגיע לליון מלודג' שבפולין בגיל  ,17שנתיים לאחר אחיו הגדול אהרון .הם עברו לצרפת כי
בפולין היה קשה מאוד ואנטישמיות מאוד חזקה .דוד אהרון התחתן בצרפת עם אישה יהודייה צרפתייה ,האישה הזאת הייתה
אחותה של אמא שלי .אבא שלי נישא לאחותה של גיסתו ,וכך נוצר מצב של שני זוגות אחים נשואים.
התעשייה העיקרית בליון הייתה תעשיית הכימיה ,ולאט לאט אבא למד איך להשתלב בתעשייה ולבסוף מצא עבודה .רצה
הגורל ומספר חודשים בלבד לפני פרוץ המלחמה ,בחורף  ,1939הציעו לאבא לעבור לכפר  ,Saint-Étienne-du-Grèsכפר
קטן שנמצא כ 300-400-קילומטר מליון ,ולנהל שם מפעל לצביעת בדים.עברנו כולנו להתגורר בכפר ,אני הייתי כמעט בת 5
ואחותי הקטנה הייתה בת תשעה חודשים .אני זוכרת את היום שהגענו ,בסך הכל מדובר באזור חם ,אבל באותו יום היה קר
מאוד והיה שלג גבוה.
הזיכרונות הראשונים שלי מהמעבר לכפר הקטן הם מאוד יפים .לפני כן גרנו בליון ,עיר ענקית ,ופתאום מצאתי את עצמי
חופשיה באמצע הטבע ,מוקפת שדות .לא יכולתי לתאר לעצמי למה החיים שלי יהפכו בשנים הבאות .התגוררנו בכפר ואני
הלכתי לגן הילדים ,אני זוכרת שהכל היה בסדר בגן ,אבל לצערי בבית הספר המצב כבר היה שונה .אני זוכרת את הימים
הראשונים ללימודים ,ההורים אמרו לי" :בבקשה ,אל תגידי שאנחנו יהודים" .בכיתה ,שלמדו בה ילדים מגילאים א' עד ו' ,הייתה
קבוצה של ארבע בנות רעות .הבנות האלה האשימו אותי שגנבתי ,אני זוכרת את זה טוב מאוד ,הן גרמו לי להרגיש נורא,
הילדים הציקו לי ,צבטו אותי והרביצו לי ,והרגשתי שלא יכולתי לעשות כלום .הייתי אומללה .בסוף הסתבר שאותן ארבע בנות
הן אלו שגנבו .אני מאמינה שבכפר ידעו שאנחנו יהודים ,אבל אף אחד לא דיבר על זה .יותר מכך 70 ,שנה לאחר מכן גילינו
שבבית הספר למדו עוד ילדים יהודים ,בניהם ילדים בלי הורים שהוחבאו אצל חקלאים.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:
כאשר הצרפתים הובסו ע"י גרמניה ,הגרמנים התייצבו בצפון צרפת ,ואילו בדרום ,שם התגוררנו ,שלט משטר וישי ,שהיה נאמן
לנאצים .אזור הדרום כונה "האזור החופשי" ,אבל הוא לא באמת היה חופשי .כמעט מיד התחילו להתנכל ליהודים .האמת היא
שבקושי ידעתי מה זה להיות יהודי ,הורי כלל לא היו דתיים.
אני זוכרת שאילצו אותנו לקבל חותמת יהודית על תעודת הזהות שלנו ורצו לסלק את כל הילדים היהודים מבית הספר .למרבה
המזל ובזכות טוב ואומץ ליבו של מנהל בית הספר ,מסייה מישל ,שגם היה חבר טוב של אבא שלי ,ניצלנו .המנהל הנפיק לנו
תעודות ומסמכים מזויפים .בזכות המסמכים האלה ניצלנו ,כי שינינו את שם המשפחה ואת שמותינו הפרטיים ,וכך אני ,שרה
גלזר ,קיבלתי את שמי – אוולין ,ואילו שמו של אבי שונה מאברהם לאלכס.
כדי להשיג לנו את המסמכים המזויפים ,המנהל היה צריך ללכת לעירייה בלילה ,כי היו שם חותמות מיוחדות .פעם אחת הוא
סיפר לנו שהוא לא הצליח לנעול את הדלת של העירייה כאשר סיים את מעשיו ,וכולנו צחקנו כאשר בבוקר אף אחד לא הבין
כיצד שערי העירייה פתוחים ,אבל בפנים אין איש.המנהל היה חלק מהמחתרת ,והוא עזר להרבה יהודים .בנוסף למנהל ,מי
שאחראי על הצלת חיינו הוא שארל דמרי .דמרי היה דמות מאוד דומיננטית וחשובה בכפר ומחוצה לו .הוא היה בעלי המפעל
שבו אבי עבד ,אדם בעל השפעה וכוח ,ובעל לב זהב .דמרי גם היה מכור לאופנועים ולרכיבה מהירה ,למעשה ניתן להגיד
שהוא היה מכור לסיכונים .אני זוכרת שלפעמים הוא היה לוקח אותי על האופנוע שלו אל המורה לפסנתר שכה אהבתי ,גברת
ברטוייה .אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה אושר חשתי בנסיעות אלה ,אני ,שרה גלזר הקטנה ,ילדה בערך בת  ,8שבדרך כלל
חייה במסתור .אדון דמרי שמר עלינו והזהיר את כל בני הכפר שלא להתקרב אלינו .היינו מתגוררים בבית קטן שצמוד למפעל
שלו.אדון דמרי סיכן את חייו כי אסור היה לו להעסיק יהודים ,ויותר מכך – לשמור על משפחה שלמה .והוא עשה זאת במשך
חמש שנים.
למרות שרוב בני הכפר לא התנכלו אלינו ואפילו שמרו עלינו ,היו בכפר גם כמה משתפי פעולה .היה מוסכניק אחד בכפר ,שהיה
חבר במיליס ,המשטרה של משטר וישי .המוסכניק הזה היה מגיע לבית שלנו ומבקש מההורים שלי כסף .הוא סחט אותם
באיומים שילשין עליהם .למרבה המזל דמרי התערב והצליח להפסיק את זה .גם ראש הכפר היה משתף פעולה עם הנאצים.
המשכתי ללכת לבית הספר כרגיל ,גם כשהחליטו לזרוק את כל הילדים היהודים מבית הספר ,לא זרקו אותי כי כפי שסיפרתי,
שינינו את שמנו.
בשלב זה חשוב לספר על המשפחה שנותרה בליון .המצב בליון היה מאוד קשה ,קלאוס בארבי ,ראש הגסטפו בעיר ,השליט
טרור וזרע פחד רב בליון .התושבים פחדו ממנו עד כדי כך ,שההורים שלי לא העזו להגיד את שמו בקול רם .קרובי המשפחה
מליון הגיעו אלינו לכפר כדי להתחבא אצלנו .הם הגיעו בלי כלום ,בלי כסף שאפשר להם להתקיים ,ולכן אחרי כחצי שנה

במהלכה הם הסתתרו במספר בתים בכפר ,הם עזבו לכל מיני מקומות :בת דודה אחת הגיעה למנזר וכמה ילדים הוחבאו אצל
חקלאים בלי ההורים שלהם.
בנובמבר  1942המצב המשיך להידרדר .הגרמנים הגיעו בעצמם גם לדרום צרפת וכמובן לכפר הקטן שלנו .מיותר לתאר את
הדאגה והפחד שלנו ,יהודים ללא אזרחות צרפתית .זאת ועוד ,כמובן שכל הכפר ידע שאנחנו יהודים .הסכנה התקרבה אלינו
ואני ואחותי הקטנה הבנו היטב את המצב .אני זוכרת שיום אחד אמא לקחה אותנו לחדר שלה והראתה לנו מזוודה עם כמה
בגדים ,והסבירה לנו שעלינו לקחת את המזוודה הזאת במידה והורינו יילקחו .ההורים סיכמו עם השכנים שלנו ,זוג מבוגרים
נחמדים מאוד ששם משפחתם היה  ,Gazanשייקחו אותנו במקרה והם יתפסו .ממש היה ניתן להריח את הפחד באוויר .הרבה
יהודים שבתחילת המלחמה ברחו לדרום צרפת וחשבו שהם יוכלו להינצל ,נתפסו ע"י הגרמנים .אלה פשטו גם על הכפרים
והעיירות בכל האזור .בעיירה טרסקון ,שנמצאת חמישה קילומטרים מהכפר שלנו ,לקחו הרבה יהודים שהתחבאו.
אדון דמרי ,שהיה מודע לסכנה הבלתי נתפשת שנשקפה ליהודים ,הציע לסייע לנו באמצעות בריחה לספרד ,שהייתה מדינה
ניטראלית ,הוא חשב שנהיה שם יותר מוגנים .התארגנו כדי לברוח לספרד אבל היה מאוד קשה לעבור את הגבול ,כי הגרמנים
כבר היו פרושים בכל האזור ,בכל אופן היה קשה לאבא לעזוב את המפעל.
המשכנו לקיים סוג של שגרה ,אני הלכתי לבית הספר והורי עבדו במפעל .יום אחד קצין גרמני רצה להשתלט על המפעל.
בדרך כלל המפעל היה מאוד נקי ומסודר ,אבל ביום שהקצין הזה הגיע ,כל עובדי המפעל התגייסו למען מטרה אחת :לטנף את
המפעל בצורה הנוראית ביותר .הם זרקו זבל בכל מקום במפעל ,לכלכו אותו בצבע ויצרו קטסטרופה שלמה .כאשר הקצין ראה
את המפעל במצב הזה ,הוא ברח מיד מהמקום .הנוכחות של הגרמנים הורגשה בכל מקום ,והפחד גבר כאשר בקרבת הבית
שלנו הוקמה עמדה של חיילים גרמנים.
אני לא אשכח אירוע מאוד מפחיד שקרה ,כאשר היינו בבית -אני ,אמי ואחותי ,וראינו מרחוק את אבא משוחח עם שני קצינים
גרמניים ,ופתאום נעלם .הוא לא חזר הרבה זמן ,ואנחנו פשוט השתגענו ,לא ידענו מה קורה .אחרי בערך שעה וחצי ,אבא נכנס
הביתה ,רגוע ומחייך .שאלנו אותו מה קורה ,והוא ענה "הו כלום ,הם רק הלכו לאיבוד ושאלו אותי על הדרכים" .אבא ,שהיה
דובר יידיש ,שמח מאוד לדבר קצת גרמנית .אבא אולי היה רגוע ,אבל אין לתאר כמה אנחנו פחדנו.
אני לא הבנתי הרבה דברים ,מעצם היותי ילדה קטנה .אמא ואבא כל הזמן אמרו שאסור בשום אופן להגיד שאנחנו יהודים ,ואני
לא הצלחתי להבין למה .תמיד כשהייתי רואה חיילים גרמנים הייתי בורחת ,נורא פחדתי .דמרי המשיך לשמור עלינו ואף ארגן
לנו קו טלפון שבמקרה ויגיעו חיילים גרמנים וינסו לקחת אותנו נוכל להודיע והוא יעזור לנו .בינתיים האזור של הכפר שלנו הפך
למרכז שדה הקרב .היו הרבה הפצצות ,מצד אחד האמריקנים ומצד שני הגרמנים ,ואנחנו באמצע .ממש בגינה שלנו היו
סוללות נ"מ של הגרמנים .היה מאוד קשה לחיות תחת ההפצצות.
כך חיינו ,ניהלנו שגרה ,הלכנו לבית הספר ולמפעל והתנהגנו כאילו אנחנו צרפתים בני הכפר ,אפילו הלכנו למיסה וחגגנו חג
המולד .אבל ,בסופו של יום ,פחדנו בכל ליבנו ממה שעלול לקרות אם הקצין הגרמני מהעמדה הסמוכה יחליט לחקור מעט
יותר .צריך להבין שבלי שארל דמרי ,אני אחותי והוריי לא היינו שורדים.
באשר למשפחתי מצד אבא ,שנותרה בלודג' שבפולין ,עם פרוץ המלחמה נותק הקשר איתם .יום אחד בשנת  1942קיבלנו
מכתב מהצלב האדום שהודיע לנו על מות סבא ,צבי גלזר ,בפולין .אני זוכרת את אותו היום שחזרתי מבית הספר וראיתי את
אבא בוכה ומתפלל .כאשר שאלתי למה סבא מת ,אבא ענה לי שבימים אלה המצב בפולין רע מאוד ,שיש אנשים שקוראים
להם נאצים שלא אוהבים יהודים ורוצים לפגוע בהם .אבא הדגיש שוב שאסור בשום אופן להגיד שאנחנו יהודים ,לא לדבר על
זה בכלל .אני ניסיתי לנחם את אבא ,היה לי מאוד קשה לראות את אבא שלי במצב כזה .איך הידיעה הזאת הגיעה אלינו
ממקום כל כך רחוק – אין לי מושג.
כל בני משפחתו של אבי נעלמו בשואה .מעולם לא הצלחנו לדעת איך ומתי נהרגו .בני המשפחה :הוריו של אבי היו הירש -צבי
גלזר ופייגה גלזר מבית לנגר שנפטרה לפני פרוץ המלחמה ,ואחיו לאון גלזר ,אישתו ושני ילדיהם -בן ובת צעירים.
קרוב משפחה נוסף הוא אח של אמא שלי ,ז'אק נקש היה שמו ,היה גר ב Moulins -ונתפס ע"י הצרפתים ,חבר שלו הלשין
עליו והוא נשלח למחנות .ז'אק היה אדם אמיץ מאוד ,הוא ניצל מהמחנות אבל בגלל ניסיונות בריחה רבים הוא נפצע קשה
מאוד ,ונפטר זמן קצר אחרי השחרור בגיל צעיר.
ובאשר לאדון דמרי ,לפני כמה שנים רצינו לבדוק אם המפעל ב Saint-Étienne-du-Grès -עדיין קיים .מצאנו את המפעל
וראינו שהקימו מוזיאון על שם בעליו של המפעל ,דמרי .אני שלחתי מכתב למוזיאון וסיפרתי את כל הסיפור על כמה שהוא עזר
לנו ולמעשה על כך שהוא הציל את חיינו .המכתב נשלח לילדים שלו והם יצרו עמנו קשר .מסתבר שהם בכלל לא ידעו על כך
שהוא הסתיר אותנו .בעקבות המכתב שלי הוא קיבל את התואר חסיד אומות עולם ,אך בגלל שהוא כבר נפטר ,ילדיו קיבלו את
התואר בשמו .בימים אלה אני עדיין נמצאת בקשר עם בני הכפר ,אנשים שגדלתי עימם והוריהם עבדו עם ההורים שלי במפעל.
מידי שנה אני מקבלת מידידיי בכפר מכתבים וברכות.

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

אני זוכרת את יום השחרור בבירור .כשהאמריקאים הגיעו כולם מאוד התרגשו ,ובלילה בני הכפר יצאו לחגוג ולרקוד .אני,
שאמנם הייתי כבר בת  10אבל עדיין הייתי ילדה מאוד מפוחדת ,לא הבנתי לאן ההורים שלי נעלמו עם רדת החשכה.
התעוררתי מהשינה ומאוד נבהלתי ופחדתי ,הייתי בטוחה שנשארתי לבד .לקחתי את אחותי בת החמש ואת המזוודה שאמא
הכינה ,ושתינו רצנו להתחבא בשדות .מזל שפגשנו בשכנים שאמרו לנו לא לפחד ,כי המלחמה נגמרה.
וכך ,ימים ספורים לאחר סוף המלחמה ,החלטנו לעבור מהכפר .אח נוסף של אמא שלי ,בנימין ,היה פרטיזן ידוע ואיש מאוד
פעיל .מיד עם סוף המלחמה הוא הגיע לכפר לקחת אותנו .לא היה לנו לאן ללכת כי הבית בליון נבזז ונגזל ע"י הצרפתים ,אז
עברנו ביחד איתו לטולוז .השנים הראשונות בטולוז היו קשות ,לא היה לנו גרוש ולמעשה התחלנו מאפס .היה להוריי ולדוד
בנימין דוכן בשוק ,שהתפתח וגדל לחנות בדים.
הייתי חלק מהקמת הקהילה המחודשת של היהודים בטולוז .באמצעות תרומות ,כל הילדים הצעירים שעברו את השואה לקחו
חלק בתנועות נוער ,שם קיבלנו יחס טוב ונעים .את התרומות קיבלנו מיהודים בארה"ב ומארגון Union des ) UEJF
 - EtudiantsJuifs de Franceארגון היהודים של צרפת(.
לא היה נהוג לדבר על התקופה הנוראית ,אף אחד לא התעסק בזה .אבא שלי ,שתמיד ניסה להשיג מידע על בני משפחתו
מפולין ,התיידד עם בחור פולני יהודי שהתגורר בטולוז ,מסייה אופטובסקי .הם היו ידידי נפש ,נהגו להיפגש באופן קבוע ולדבר
ביחד יידיש.
בשנת  1959הכרתי את בעלי ,ארמנד אמסלם ז"ל ,שהגיע עם משפחתו לטולוז ממרוקו .בעלי היה ציוני גדול ומאוד פעיל
בקהילה בטולוז .הוא היה ד"ר לרוקחות .יחדיו הקמנו בית ספר יהודי למען ילדי הקהילה .הוא השקיע את הכסף ואני הייתי
מורה לספרות .כיום זהו בית הספר המרכזי של הקהילה היהודית בטולוז והוא נקרא "אוצר התורה" .לצערי לפני כשנה
האנטישמיות התגלתה שוב באירוע טרור אכזרי ,כאשר בית הספר היה נתון לירי מחבל שרצח מורה ושלושה תלמידים.

נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים(:
בשנת  1991עלינו לארץ ישראל .מאוד שמחנו להגיע ,הייתי מאושרת .שני בניי ,ז'אק ומארק ,כבר הגיעו לארץ בערך שנה-
שנתיים לפנינו .התגוררנו בירושלים ובשלב יותר מאוחר עברנו לתל אביב .אמנם הגענו לארץ בגיל פנסיה ,אבל בעלי ,שאהב
מאוד לעבוד ,עבד גם בארץ בחברת טבע .כיום אני מתגוררת בתל אביב ויש לי שבעה נכדים מקסימים.

ראיון :אור אברהמי
תל אביב -יפו ,ינואר 2012
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