
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לילה  קופולוביץ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

   Leibowitz    ליבוביץ  ליבוביץ  
:       מין   :לידה תאריך  :ופתההמלחמה או בתק שם פרטי לפני   בלועזית

      Leila  27/09/28 נ / ז     לילה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Sekernice כוסלובקיה'צ                                  צהיסקרנ  
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  דה פשלוביץגול  מנדל
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Sekernice  כוסלובקיה'צ  סקרניצה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

   ברונברג,שטוטנהוף, אושוויץ

                                                          :              ום  השחרורמק  :  תאריך השחרור
 1945 לובלין

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  סקרניצה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)ה בדרך היםאם על (שם האנייה
  ליטא 1973  
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

תחנת שמן , קמחתחנת  תבעל ,מאוד עשירההיתה  תימשפח .שני בנים ושתי בנות,  אחים קטנים4 -הייתי אחות בכורה ל
 ,מצאנו פתקים שסבא שלי היה מפרסם בעיתון שהיה מופץ בשפת האידיש.  הרבה מאוד יהודיםהקיומאפית לחם והעס

 .ל"פורסם בעיתון הנהדבר  התארסו כשהורי. "עובדים אנחנו מחפשים"ש
. ונגרית ובשבת שיעורי יידישה, כית'למדנו צ . כיתות8ס " בביבהמשך למדתי .חדר כי היינו עשירים והיה לנו כסףב למדתי

  . היו לי הרבה חברים וחברות.יהדות – "היפטוננה"בשבת למדנו גם 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ואז כמו . לתחנת הרכבתעד מ " ק10 -ברגל כוהלכנו  לקחנו זהב וכסף .בדקו אותנו פיזיתס ו"לקחו אותנו לביהבוקר אחד 
, שה לילותוכבת שלשה ימים ושלרנסענו ב .חשבנו שלוקחים אותנו רק קצת לעבוד ואז נחזור .נותובהמות לקחו אותנו בקר

  .ונפלו אחד על השני בתוך הקרון  של עצמםשתןאנשים שתו את המהצמא .  אנשים בכל קרון80 ,ים סגורכשהקרונות
 , לקחו רק אותי ואת אחי הקטן,הסבא והסבתאכולל  המשפחה שלי כל מתוך .שו סלקציה מנגלה ועהיההגענו לאושוויץ שם 

 לא ידענו ,שהבנוכלא ידענו מה קרה עם ההורים שלנו ו. מיטהב בנות 16ו ניש.  זה היה חורף,הורידו לנו את כל הבגדים .פישל
לא רצינו  .ו לנו שלקחו את ההורים למשרפות במחנה סיפרםותיקי ה.ה תחושה של אבן על הלב ומועקה גדולהת הי,איך לבכות

 אושוויץ אחרי שהות של חודש וחצי ב. היו הרבה זקנות ומתים.כל בוקר היה מסדר .לאכול עד שכבר לא יכולנו יותר בלי לאכול
לכל אחד עבודה במחנה נתנו  .נה ברומברגחהיתי רק שבועיים ואז לקחו אותנו למשם ש ,לקחו אותנו ברכבות לשטוטהוף

הל נמועליהן פיקד אציות נשים נ ומנהלי עבודה הי. כוס חלבלשתות  נתנו לנו העבודה הזיקה לבריאות בגלל ש.מפעל נשקב
במקום לעבוד היינו צריכות לעשות כביסה אך גם באותו יום  .היה חופש' צ וביום א"במפעל כל יום מבוקר עד אחהעבדתי . גבר

   .ו את הבגדים רטוביםמכיוון שלא הספקנו לבשנלייבש באותו יום ו
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

היו הרבה שאכלו מהר מדי ומתו .  בוקר אחד קמנו והמחנה היה ריק ואז פתאום הגיעו הרוסים:הרוסים שיחררו אותנו מהמחנה
 לא היה מקום החזרברכבת  . בזמן הזה הייתי במחנה בלובלין, חודשים עד שתיקנו את מסילות הרכבת3חיכינו . במקום
הורי ששנאו אותנו לפני המלחמה   אצל השכנים שלחזרתי לעיר הולדתי והתארחתי. נות אז נסענו על הגג עד הונגריהובקר

. נו לקחת כלוםילע אסרו כי הפקידה אצלם את הזהב והכסף שלנו  שלי אמאלפני שגורשנו למחנות . ועכשיו שמחו לראות אותי
ם שזכרתי שהם יכנה שלי מתקשטת בתכשיטשלא החזירו לנו הכל והייתי רואה את ההשכנים הללו למרות כל מה שעברתי 

אח שלי . ותר שמח הגיע דוד שלי וגם אח שלי ואז היה יבהמשך. הורים שליהו כמה חברות בבית של  בהמשך גרנ.שייכים לאמי
  .וא עלה לארץ שנתיים לפניוהכבד בהיה חולה 

   . ורדנונולדה בתכ "שנתיים אח . הראשון מנחםנונולד ילד 1958-ב בהונגריה ותיהתחתנ 1956-ב
 1973-ב. לכךאך הרוסים לא הסכימו , שנעלה לישראל שלח לנו כל הזמן מכתבים דרך הקונסוליה , מנחם ספיר,דוד שליבן 
   .כבת מהונגריה עד לליטא ומשם עלינו לישראלר בנונסע

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  משךבמושבה  בגרנו.  בלודדוד שלי מנחם עזר לנו להיקלט וישר הביא אותנו לדירה במושבה הגרמנית ברחוב אלי כהןהבן 

  . חשמל וגז,מיםבבית החדש לא היה בהתחלה  .היום בסנהדריהעד  חודשים ובזמן הזה בנו את הבית שאנו גרים בו 3-4
 מבשלת הייתי .60שהייתי בת כ עד גיל הפנסיה 1975-בסוכנות מכטבחית כ התחלתי לעבוד "עבדתי במשק הבית בניקיון ואח

מצטיין הוא היה תלמיד . ברעננה" כפר בתיה"פנימיה מנחם ב הבן ,לדים התחילו ללמודהי. הייתי טבחית מצטיינתואוכל ועוגות 
הם גרים ברמות .  התחתן ונולדו לו שלשה ילדים הוא. למד הנדסה בטכניוןלאחר השחרור .צטייןה שםכ התגייס לצבא וגם "אחו

  .דיין גרה אצלנוועהתחתנה עד היום  לא היא . תארים באידיש2הבת שלנו ורד למדה  .ומבקרים אותנו מדי פעםלידינו 
  . שנה אני בפנסיה20 מזה

  
  
  



 

  מאירם פישר: ראיון
  2010מאי . ירושלים

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



