"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :דינה

שם משפחה :גולדבלום

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה :פרידמן
שם פרטי לפני
המלחמה או בתקופתה :דניז מרט
מקום לידה
)ישוב ,מחוז( :פריז
שם פרטי
של האב :לייבוס
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז( :פריז
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה 11 :כיתות
מקומות מגורים בתקופת המלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ( :ניצה וגראס בצרפת
האם היית בגטאות? אילו ומתי?

שם נעורים:

בלועזית

| Friedman
בלועזית

| Denise Marthe
בלועזית

תאריך
מין:
ז  /נ לידה13.5.1931 :
ארץ לידה :צרפת

| Paris
שם פרטי ושם
נעורים של האם :שושה
שם נעורים
של האישה:
ארץ המגורים :צרפת

בלועזית

| Paris
מקצוע לפני
המלחמה:

חבר בארגון
או בתנועה:

האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור :ניצה בדרום צרפת
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

תאריך השחרור1945 :
לאן עברת/חזרת לאחר
השחרור )ציין מקום(? פריז
שם האנייה:
שנת
)אם עלה
העליה1949 :
בדרך הים(

גלילה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
הוריי הגיעו לצרפת מפולין אחרי מלחמת העולם הראשונה .אבי עבד כמנהל בחברת הלבשה ואמי הייתה עקרת בית.
היה לי אח גדול ממני בחמש שנים .למדנו שנינו בבתי ספר גויים -היינו חילוניים .למדתי מוזיקה ,לא היו לי לימודים עם זיקה
כלשהי לישראל.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
כשהתחילה המלחמה בשנת  1939אבי שירת כמתנדב בצבא עד כניעתו .אנחנו נאלצנו לענוד טלאי צהוב.
בשנת  1941אבי נעצר ברחוב בשל יהדותו .הוא לווה ע"י שוטרים לבית ,ארז מזוודה ונלקח למחנה דרנסי ,שם היה במשך שנה.
רוב היהודים במחנה דרנסי נשלחו לאושוויץ וכך גם אבי .לפני שנשלח ,הספיק לשלוח לנו מזוודה עם חלק מחפציו וגלויה ,שבה
כתוב שהוא נוסע למקום לא ידוע.
אמי התחילה לעבוד כתופרת ומוכרת בגדים .ב 16.7.1942-יצאה פקודה לעצור גם נשים וילדים יהודים בצרפת .מספר פעמים
הגיעו לביתנו ,ואנחנו הסתתרנו במשך חודש .אחרי חודש ניתנה האפשרות להגר לדרום צרפת ,אזור שהיה תחת שליטה איטלקית.
אמי ודודתי נעצרו ,ובתחנת המשטרה אמי החליטה שלא לקחת אותי איתה ,היא ידעה לאן פניה מועדות .היא נלקחה למחנה דרנסי
וכעבור כמה ימים נשלחה לאושוויץ .שם נשלחה ישר לתאי הגזים.
אני ואחי נשארנו לבד .אני נשלחתי לקייטנה ,והתעללו בי והכו אותי.
אחרי זמן מה עברנו לגור אצל קרובי משפחה בניצה ,לשם הגענו דרך ליון .בדרך לליון נכנסו גרמנים לרכבת ,אבל אנחנו היינו עם
תעודות מזויפות ולא נתפסנו .אחי נעצר ע"י הגרמנים והשאיר לי הוראות .בסופו של דבר הוא שילם לגרמני שתפס אותו ,וכך
שוחרר והצליח להגיע לניצה.
בניצה הועברנו מחסותו של דודי לחסות ארגון יהודי בשם עבאדי .בעזרת הארכיבישוף של ניצה ,הועברנו לפנימיה קתולית וכך
ניצלנו .כך ניצלו  527ילדים ,שפוזרו בין מוסדות ומשפחות .מוסדות אלו קיבלו תקציבים מהג'וינט כדי להחזיק את הילדים .אחרי
תקופה הגיעו גרמנים לפנימיה לחפש יהודים ,ואני הועברתי למנזר שתקנים ומשם למנזר אחר בגראס עד סוף המלחמה.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
מתום המלחמה חזרתי לפריז .שם שהיתי עם אחי במשך חודש בדירה ריקה .לאחר מכן גרתי בעיר באזור פריז במשך כמה חודשים,
ואז גרתי איזו תקופה בפנימיות ליתומים בצרפת.
כשהגעתי לגיל  18כבר הייתי חלק מתנועת השומר הצעיר ,והחלטתי לעלות לארץ .בשנת  1949עליתי לאוניה בעזרת הסוכנות
היהודית והגעתי לחיפה.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
מחיפה הועברתי לבית ליד ,למחנה קליטה .שם שהיתי יחד עם זוגות ורווקים באוהל אחד .ברחתי מבית ליד ,ובעזרת המנהלת שלי
מצרפת ניסיתי לקבל עבודה .לאחר מכן חזרתי למחנה בבית ליד.
משם נשלחתי לקיבוץ שדות ים והצטרפתי לגרעין פלמ"ח לחולדה ,ומשם לקיבוץ בית קשת.
התגייסתי לצה"ל למחזור השני של הנח"ל ושירתתי בגבול סוריה.
אחרי תקופה עזבתי את הקיבוץ ועברתי לגור ברמת גן .עבדתי כעוזרת בית אצל דיפלומט צרפתי ולמדתי פקידות .אחרי זה
התחתנתי.
עבדתי  16שנה בחברת מבטחים עד שיצאתי לפנסיה.
כיום יש לי שני ילדים ושלושה נכדים.

