"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי 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 מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
דויד

שם משפחה:
שופל

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית

שם משפחה איתו נולדתי:
שופל

SHOFEL
בלועזית

שם פרטי איתו נולדתי:
דויד
עיר לידה :טומשוב לובלסקי

DAVID
בלועזית

Tomaszow-Lubelski

שם פרטי ושם משפחה של האב:
יהודה שופל
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:
טומשוב לובלסקי

שנת לידה:
מין:
1932
זכר
ארץ לידה:
פולין

שם פרטי ושם נעורים של האם:
לאה אקר
בלועזית
ארץ המגורים:
Tomaszowפולין
Lubelski

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

)תלמיד ,סנדלר ,מורה(
תלמיד

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(
בעבר" -דרור החלוץ"

מקומות מגורים בתקופת המלחמה:

טומשוב לובלסקי פולין ולאחר מכן גורש לרוסיה

)שם העיר או האזור ושם הארץ(

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:

כשהייתי פליט ברוסיה

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

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי
-

תאריך השחרור:
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור
שנת עליה:
1950

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה
קסרטה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
הורי היו סוחרי תבואה ,חיינו בבית משותף עם האחים של הורי אשר גם הם היו סוחרי תבואה .אני לא זוכר הרבה מאותה
תקופה ,זוכר רק כשהתחלתי את בית הספר זה היה מרגש ,למדנו בחדרון קטן ,זה היה בית הספר.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

היינו תחת שלטון הגרמנים מספר חודשים .הגרמנים אספו את היהודים ,הם תפסו אותם ברחוב ,הרביצו להם וחילקו צווים
שהורו לכל היהודים לצאת מהעיר .להורי הייתה עגלה עם סוס בזמנו .עם העגלה נסענו לגבול פולין רוסיה .הרוסים ממשמר
הגבול הרוסי לא הסכימו להעביר אותנו את הגבול ולכן ישבנו ביערות שם מספר שבועות ,היה קר מאוד ,כל הזמן ירד שלג.
בסופו של דבר הבנו כי איננו יכלים להישאר ביערות הקרים ולכן החלטנו לחזור לעיירה בה גרנו.
היו כאלה שהספיקו לחזור אך למזלנו העגלה של אבא שלי התקלקלה ולכן נשארנו באזור הגבול .בשלב מסוים הגרמנים הגיעו
לאזור ולכן אנו ברחנו לתוך היערות .שם מצאנו בחור שיעביר אותנו את הגבול תמורת לא מעט כסף .משמר הגבול הרוסים
תפס אותנו כשעברנו ,חקר אותנו והסכים לנו להמשיך לאחר מכן ,כך עברנו לצד הרוסי והיינו בער רברוסקה .התגוררנו בבית
כנסת לתקופה מסוימת.
בשלב מסוים הרוסים ביקשו מאנשים שמוכנים לעבוד להירשם .משפחתי נרשמה וכך הגענו לתוך רוסיה .הגענו למקום טוב
יחסית .לעיר ליפץ .שם נשארנו לאורך השנים עד תום המלחמה .אבי גוייס לצבא הפולני ברוסיה ומאחר והיה חולה הוא לא
לחם אלא עבד בבית חרושת לטנקים .כל האנשים שלא הספיקו לעבור את הגבול או שחזרו לעיירה נלקחו למחנות השמדה.
היה לנו מזל.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

בסוף המשפחה הייתה לכל האזרחים הפולנים שרצו לחזור לפולניה אפשרות לחזור .אנחנו בחרנו לחזור והגענו לעיר וורוצלב
בפולניה .למדתי בבית ספר יידיש יהודי ,אח"כ הצטרפתי לתנועת נוער "דרור החלוץ" ובשנת  50עליתי לארץ עם התנועה .הורי
נשארו בזמנו בפולין אבל עלו לארץ גם הם שנה אחרי שאני הגעתי .הייתי ממקמי המדינה .טרקטוריסט שעובד אדמה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים(:

עם עלייתי הגעתי לקיבוץ נען .התגייסתי לצבא לנח"ל .לאחר סיום השירות הצבאי עזבתי את הקיבוץ והחלטתי לעבור לגור
בפרדס חנה .עבדתי בבית חרושת תע"ל .שם הכרתי את אשתי .נולדו לנו שלושה ילדים 2 -בנים ובת .יש לנו  8נכדים .המסר
שאני רוצה להעביר הוא טוב שאני בארץ!
ראיון :הילה שחר חבצלת ,פרדס חנה – כרכור ,מרץ 2014

