" ְלדוֹרוֹת"
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 :חיים יהודה

שם משפחה :קופלמן

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :קופלמן

בלועזית

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :חיים יהודה

בלועזית

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :ושקוביץ

בלועזית

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 26.3.1938
ארץ לידה :רומניה

שם פרטי של האב :אפרים

שם פרטי ושם נעורים של האם :פייגא

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :ושקוביץ

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

מקצוע לפני המלחמה:

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :רומניה

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :טרנסניסטריה

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה1951 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

הייתי בן שנה לפני תחילת המלחמה ואני לא זוכר דבר .אני בן יחיד .נולדתי בושקוביץ שברומניה ,להוריי אפרים ופייגא.

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(:
הדבר היחיד שאני זוכר הוא שעברתי מעל גשר ,מעדתי וכמעט נפלתי ,ואישה גויה הצילה אותי .אני לא זוכר איך ,אבל הוריי
מצאו אותי .לאבי היו שישה אחים ואחיות שנספו בזמן המלחמה .הוריי לא דיברו על מה שקרה בזמן המלחמה ולכן אני לא יודע
ולא זוכר כמעט דבר.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה גרנו בעיר ברשוב ,עד שהגעתי לגיל  .11אחר כך עלינו ארצה.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
באנו ארצה בשנת  .1951מגיל צעיר עבדתי כדי לעזור בפרנסה .למדתי הרבה והוצאתי מספר תארים .עשיתי דוקטורט
בטכניון ,פוסט דוקטורט בסיאטל ,תואר במדעי המדינה ומדעי ההתנהגות באוניברסיטת חיפה ,ובשנת  2002עשיתי תואר
במשפטים במכללת נתניה .במשך השנים קיבלתי פרסים ותעודות הוקרה .כיום אני גרוש עם ארבעה ילדים ,שמתגוררים
בשטחים ליד רמאללה .אני פעיל חברתית ושותף בטקסים ואירועים באוניברסיטת חיפה.

ראיון :ענת לוי
חיפה .יוני 2009
עריכה :אלינה נאור

