
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יוסף :שם פרטי  ארד :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

      קופרמן: איתו נולדתישם משפחה 

                                            

 Kuperman  בלועזית

:                     מין                               Yozi בלועזית  י'יוז: איתו נולדתישם פרטי 

  כרז

   :לידה שנת

1936 
  בוקרשט: עיר לידה

                                                              

 רומניה :ארץ לידה                               Bucharest בלועזית

  בטי תשובת  :שם פרטי ושם נעורים של האם  דוד קופרמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
                                                וביץרנ'צ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

  Chernivtsi בלועזית

                                         

 אוקראינה :ארץ המגורים

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                 )רהמו, סנדלר, תלמיד(

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

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

                                                                                      
  ברסט :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Berst בלועזית

                                                                                                                             

        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                           

  בלועזית
  

                                                                  ברסט :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  

 

  :  תאריך השחרור

1945 

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

   :לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  רומניה, בראילה
  

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /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

  
על ידי הרוסים ומשם אבא נלקח  ,רנוביץ'צבשגרה ב, סבתי מצד אמאעברנו לגור עם  1939בשנת . 1936-נולדתי בבוקרשט ב

  . ויותר לא ראיתי אותולמלחמה 

. נאלצנו לעבור מסע של מספר שבועות ברגל עד שהגענו למקום, הגיעו הגרמנים והגלו אותנו למחנה עבודה ברסט 1941שנת ב

בדרך מתו מספר רב של . סבלנו מקור אימים ובקושי קיבלנו אוכל ומים לקחנו איתנו רק מה שיכולנו לשאת ולאורך כל המסע

ניצלנו בזכות בריאותה של אמי ובזכות . בתוך המחנה אמא הייתה עובדת במכירות ואני הייתי רק ילד ולא היה בידי לעזור. אנשים

חר שאח של אבא הודיע לנו לא, בתוך המחנה עם אדם אלמן שהכירה שם 1944אמי התחתנה בשנת . שהכירה את אבי החורג

  .ויחד היינו משפחה עם שלושה ילדים, בן ובת, הם הביאו יחד שני ילדים. שאבא נהרג בקרב במלחמה

  

  מתום המלחמה ועד היוםי על חייך  /נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

עלינו ארצה ורסט קמשם חזרנו לבו .נולדה אחותישם , עברנו לרומניה למקום שנקרא בראילה, הרוסים בידיעם שחרור המחנה 

  .ורק אז עלינו לארץ שלושה חודשיםשם שהינו  ,בקפריסין עצרנו .1947בסוף 
שם גרנו –ותנו לרחובות הגיע למחנה העולים ולקח א, היה בארץכבר ש, אח של אמא. הגענו לחיפה ומשם למחנה עולים בחדרה

  . י קופרמן ליוסף ארד'מיוז ,החלפתי את השם שלי ללא סיבה מיוחדת 24בגיל עם הגיעי לארץ . כל המשפחה

אה שם שירתה יל הרפואת אשתי הכרתי בח. חיל השריון וחיל הרפואה, שירתי בחיל האוויר, התגייסתי לצבא 1954בשנת 

בצבא שירתי כקצין והשתחררתי בדרגת סגן אלוף . כאשר הוריי כבר התאקלמו בארץ, 1960כאחות צבאית ונישאנו בשנת 

נולדה , 1969בשנת , עוד בשירותי הצבאי .שנה 23עבדתי כראש אגף במשרד הבריאות במשך לאחר השחרור  .1979בדצמבר 

  .עוד שני בניםבהמשך השנים בתי הבכורה ו

כי היינו שתי , חד לשני על המלחמהממש לפני החתונה כשנפגשו שתי המשפחות וסיפרו א, שתי התברר בדיעבדלי ולא

   .המשפחות יחד באותו מחנה

  

  

  נתן יקוטי :ראיון

  2013יולי , אור יהודה


