
 

  "ְלדֹורֹות"                                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  
  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                        

  
  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  וייסמן :שם משפחה
  

  הלן :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          סוקולובסקי: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Sokolowski בלועזית
 

   הלן :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Helene בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
25/10/1938 

   פריס: עיר לידה
                                                              

  צרפת :ארץ לידה                        Paris בלועזית
  

  הרשל :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  הנדל גרונמן :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                   פריז :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
  צרפת :ארץ המגורים Paris בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(
    

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

    )עקיבא
  

    Saint Jean De La Motte: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
    )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                           
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

ציין , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  את שמו  
   

 בלועזית
  

 8/7/1944 :תאריך השחרור                                                                   Saint Jean De La Motte :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

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

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  

Le Mans, France 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1949 

ציין את , במידה ועלית באנייה
  שמה

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

אבא היה . אבא עבד כחייט ואמא עזרה לו ,הינו אז שלושה אחים .שום דבר בושלא היה חסר  ביתנולדתי בצרפת ל

 .חינכו אותנו כיהודים אבל לא היינו דתיים ,גם היינו חוגגים אותם בביתמקפיד ללכת לבית כנסת בחגים ו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

אבא לא עבר איתנו כי הוא היה בלגיון . Saint Jean De La Motte ל נו מפריז ועברנויכשהתחילה המלחמה הוגל

חזרה איתו  אמא. א בכפרכי רצה להמשיך לעבוד ולא להתחב סנסע לפריחזר ואחרי מספר חודשים הוא . הזרים

א מאחורי אבא התחב. כשהם היו בפריז באו הגרמנים ודפקו על דלתם. נשארנו בכפר לפריס ואני והאחים שלי

כשהוא עלה . התנדב להתגייס לפרטיזנים אבאאחר כך . עזבוהם ואותה  הארון ואמא פתחה להם את הדלת

סיי אטיה ומשם הוא עבר למחנה דרנולרכבת כדי להגיע לדרום ולהתגייס זיהו אותו כיהודי ולקחו אותו למחנה פ

בהיותה בהריון והתחבאה אצל חזרה לכפר  אמא. הוא כנראה חוסל באושוויץ 1942נת ובמבר שנב. ומשם לאושוויץ

. היה הקשר ביני לבין אמא, זאב סוקולובסקי, אחי. Martineauאני הייתי אצל משפחה אחת ששמה . משפחה גויה

עוד ". מאמא, מאמא"וצועקת יתי יוצאת אחריו אני הי. בלילה הוא היה יוצא ממני והולך לאמא לספר לה מה מצבי

ותי הגדולה אמא לא רצתה להמשיך להתחבא איתה ועם אח אחותי הקטנה נולדהכש. לפני כן היינו ישנות ביחד

השנה כבר הייתה . אחי ייעץ לה להתחבא והיא לא רצתה בגלל שהאמריקאים כבר היו קרובים. חזרה לכפרולכן 

ממה . תמונות ומסמכיםמהבית שלה להוציא  צליחאחי ה. לכפר ולקחו אותה נכנסו והתברר שהגרמנים 1944

 12דניס בת ה - י ובפברואר נלקחה לאושוויץ יחד עם שתי אחיותייידרנסמחנה שאנחנו יודעים היא עברה משם ל

  .וָרֶשל בת השנתיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

טיפלו בי עם מים חמים וגופרית ואני נכוותי מאוד . כשנגמרה המלחמה אני הייתי חולה מאוד בגרדת בכל הגוף

פלש שם גם אמי ילדה את אחותי הקטנה ומשם עברתי  -לקחו אותי לבית חולים בלה. מהטיפול והגעתי לסף מוות

 - דה -שאטו - O.S.Eאחי שם אותי במוסד של  1946ופה נגמרה לקראת אחרי שהמלחמה באיר. מונט -ללה

שם נשארתי עד , טברני-דה- שאטו - אחר כך הוא העביר אותי לפריס למוסד אחר שיהיה לו קרוב יותר. מונקור

  . ארצה והתגייס לגבעתי ל ועלה"אחרי בא להיפרד ממני כי הוא התנדב למח 1948בשנת . 1949

  



 

  בארץי על חייך  /נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

הלכתי כאן . אח של אמא, וחצי והגעתי ישר לדוד שלי 10הייתי בת כש 1949ביולי " גלילה"עליתי לארץ באונייה 

הכרתי את  16בגיל . ת ספר עממי ואחריו יצאתי לחפש עבודהזה היה בי. 15לבית ספר של עולים חדשים עד גיל 

 .כיום יש לנו שלושה ילדים נהדרים ותשעה נכדים. התחתנתי 17בעלי וקצת אחרי גיל 

  

 

  אדם רצון: ראיון

  2011 נוארי, רמת גן

  


