"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 :ציביה

שם משפחה :קופנסקי

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :גוטמן

בלועזית

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :ציביה

בלועזית

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :מרים פולה

בלועזית

שם פרטי של האב :ברל

שם פרטי ושם נעורים של האם :בלה שלי

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

בלועזית

מרים פולה

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

שם נעורים:
תאריך לידה1925 :

מין:
ז/נ
ארץ לידה :ליטא

שם נעורים של האישה:
ארץ המגורים :ליטא
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :רוסיה
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:

רוסיה

האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? נימנציה
שנת עליה1969 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
הייתי בבית ספר ,למדתי ועזרתי בבית עם הילדים.
גרנו בעיר קטנה בליטא .אבא עבד בחנות של אנשים עשירים ,אבל לא קיבל הרבה כסף ,ואמא הייתה בבית .היינו שמונה ילדים.
המצב הכלכלי לא היה טוב.
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(:
נודע לנו שהמלחמה התחילה כשהייתה צפירה ואחי בא להגיד לנו .עברנו מליטא לרוסיה ברכבת .אנשים )לא יודעת מי( מצאו לנו
איפה לישון .כל פעם היינו בבית אחר ועברנו מעיר לעיר .שלחו אותי לקולחוז ועבדתי שם עם אחותי .בנה של אחותי היה אז בבית
יתומים .לא כולם הגיעו לרוסיה ,חלק נהרגו בליטא -ארבע אחיות ובעלה של אחותי .שמותיהם היו :מרים ,גיטה ,שירה ,בסיה ולב
בעלה של אחותי מרים.
הייתי חולה במלריה ברוסיה.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
כשנגמרה המלחמה שמחנו מאוד ,רצינו לחזור הביתה אבל פחדנו מהליטאים .מצאתי אח שלא ידענו מה קורה איתו בזמן המלחמה.
הוא נתן קצת כסף כדי שנוכל לחזור .הגענו לעיר פברציה ,שם גרתי אצל גויה ,ואחי חזר לרוסיה .ביקשתי עבודה פעמים רבות
ולבסוף לקחו אותי .אבא ואמא נשארו ברוסיה ,נתנו כסף להעביר להם אבל הגיע פחות.
עבדתי מאוד קשה אצל יהודי מספר שנים .אחי היה קצין בצבא בזמן המלחמה ואחרי המלחמה עבד בעבודה רגילה .הוא נתן לנו בית
)ביקש מאישה אחת שתתן למשפחה לגור באחד הבתים שלה( .גרנו בעיר נימנציה ,הגענו לעיר בשנת  .1948גרנו שם אני ,אחותי
והוריי .בנה של אחותי נשאר בבית היתומים ,אחרי שגדל ועלה לארץ הלך לשרת בצה"ל.
התחתנתי ונולד לנו בן .עבדתי בעיר בתור תופרת .אנשים דיברו על ישראל אבל אני לא הכרתי .אחרי שלמדתי על הארץ החלטתי
שניסע .עלינו לארץ בשנת  ,1969אחרי שאבי נפטר.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
כשהגענו לארץ נתנו לנו בית באזור הקריות .כל המשפחה עלתה לארץ ,חוץ מאחותי שנישאה ועברה לפולין .קיבלנו סירים ומיטות.
עבדתי בנקיון בתים ומשק בית ,אחי עבד בתור מנהל ובעלי עבד בתנובה .כשהבן גדל הוא עשה צבא .לאמא שלי היה קצת יותר קשה
להשתלב.

