
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  רחל  :שם פרטי  ליפמן  :שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 Kopf                                          |קופף:      לפני המלחמה

  קופף :שם נעורים

  בלועזיתשם פרטי                                                                 
 Rushka                                        |רושקה:    לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
  25.04.1925:  לידה

   בלועזית                          מקום לידה                                     
 Starohovitze                                     |סטרוחוביצה):         מחוז, ישוב(

 פולין  :ארץ לידה

  שם פרטי
  יהודה  :של האב

  שם פרטי ושם 
 בלה וויצבלום  :נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ---  ): נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 --- :  של האישה

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע 
 Starohovitze                                         |סטרוחוביצה):     מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  פולין   :המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
  סיימתי בית הספר : לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 ----  : המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
 .נשלחתי למחנה כפייה בסטרוחוביצה+ פולין , סטרוחוביצה: 1944עד ):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                גרמניה, בלזן-כך לברגן-ואחר, פולין, נשלחתי לאוושביץ  : 1944מ   
  ?                                                                                     אילו? טאותהאם היית בג

                                                                 סטרוחוביצה, כן                                       
                                                                                                                          

                                                                                                        
                       ?                                                  אילו? האם היית במחנות

  גרמניה, בלזן-פולין וברגן, אוושביץ, כן                                     
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 בלזן-                                  ברגן

 השחרור תאריך 
15.04.1945 

  האם שהית במחנה 
   סטרוחוביצה?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
   ישראל?)ציין מקום(השחרור 



  מחנות/מקומות  שנת  שם 
 –מחנה בשם בוכולץ ,  מרסל–   היה מקום מעבר :בדרך לארץ 1947: יהיהעל

  מחנה עבור יהודים
   טטי:האנייה

  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: להתייחסותנקודות (
  . שנה14אחותי נפטרה לפני . הייתה לי אחות והורים

  ההורים היו דתיים מאוד ואנחנו עם אחותי למדנו בבית יעקב בבית ספר עברי בגלל. להורים שלי היה עסק

  .גם למדתי בבית ספר פולני. שהיינו דתיים

  .באופטוב', בלוד, ה היו גרים בוורשהחלק מהמשפח

  .אחותי הייתה שנתיים יותר גדולה ממני

  תלמוד, בית ספר עברי, כמו בית ספר דתי, היו מקומות תרבותיים. עד המלחמה הייתה תקופה מאוד טובה

  .המצב הכלכלי היה טוב. החיים היו מאוד תרבותיים. תורה

  . הייתה לי משפחה גדולה וכולם נספו

  .גם אותם שלחו למחנה בזמן המלחמה. ו בשכונה עם נוצרים שהיו מהאליטה הפולניתגרנ

  .הם היו שכנים טובים בשבילינו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(
השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/תפקידים ביודנראטו

אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה
   :)מ"למרכז ברה

  אנחנו גרנו ממול בית  .  בית הכנסתהם שרפו את.  במוצאי יום כיפור הנאצים נכנסו לסטרוכוביצה1939ב

    .   סרט לבן–סימן ליהודים ענוד היינו חייבים ל. אז התחילו הצרות ליהודים. הכנסת

   ולהעביר דברים ממקוםהיינו צריכים לעבוד עבודות משונות כמו לנקות.  היינו בגטו בסטרוכוביצה1942עד 

  :הרבה בשביל אבא שלי כי הוא היה יהודי דתי עם זקןעבדתי .   עבודות לא חשובות אבל לא קלות–למקום 

  ולא נתתי לאבא יותר לצאת לעבודה16הייתי אז בת . יום אחד הוא הלך לעבודה וגזרו לו את הזקן עד יציאת דם

  .את אחותי תפסו לעבודות. אימא לא עבדה.  עבדתי במקומו-

 ויתר היהודים שלא באו לעבודה כולל המשפחה.  שלחו אותנו לעבודה בבית חרושת לנשק בסטרוכוביצה1942ב

  .מאז אני ואחותי לא ראינו אותם). פולין( נשלחו לטרבלינקה למוות – ההורים שלי –שלי 

  באותה תקופה היו מחלות כמו טיפוס והרבה . היינו במחנה ולא בבתים שלנו.  עבדנו בבית חרושת1944עד 

  .הזההיינו בתנאים מאוד קשים במחנה . אנשים מתו

  בלזן-  ומאוושביץ נשלחנו לברגן.באוושביץ היינו כמה חודשים בתנאים מאוד קשים.  נשלחנו לאוושביץ1944ב

  היו הרימות של. שם היו תנאים עוד יותר קשים והרבה מאוד אנשים מתו בגלל התנאים הקשים. לגרמניה

  .בלזן לא עבדנו ולא היה אוכל- בברגן. אנשים מתים

  סוף- הבריטים סיפקו לנו הרבה אוכל והאנשים סוף). אנגליים(חררו אותנו הבריטים  שי1945 ב15.04ב 

  . אחרי תקופה של רעב אכלו כל כך הרבהשפתאוםאבל הרבה אנשים מתו מזה , יכלו לאכול

  .היו דברים שאני לא מסוגלת לספר

  .ה שהיה אפשר לזרוקאותו על אוטו וזרקו עליו את מאנשים העלו . הבריטים עצרו את המנהל של המחנה

  בלזן לבלוקים כבר יותר- העבירו למחנה צבאי בברגן מהבלוקיםאותנו. למנהל הזה הנאצי קראו קרמר

  .אחותי הייתה איתי כל הזמן. אני קצת עזרתי בבית חולים. היה שם בית חולים שעזר לאנשים. נורמליים

  . אחותי נסעה לקנדה עם בעלה1948ב. יםהבעלים שלנו היו בני דוד. בלזן-אנחנו שתינו נישאנו בברגן

היא נפטרה לפני , ) בקנדה(היא חלתה ב סרטן והייתי לידה עד הסוף . אנחנו התראנו כל שנה במשך השנים האלו
  .הגיס שלי עדיין בחיים ומבקר הרבה בישראל.  שנה14



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

   היא- אחות של בעלי –הייתה לנו גיסה בארץ . היו לנו תנאים לא קלים. 1947אני הגעתי לישראל עם בעלי ב

  נולדה לנו בת בכורה1948ב. החדר היה עם מטבח שהיה מתחת למדריגות. נתנה לנו חדר בבית שלה בתל אביב

  כל שלושת הילדים קיבלו השכלה .  עוד בת ובןיותר מאוחר במשך השנים נולדו. ושמה בישראל בילה

  .בעלי הקים מפעל לטקסטיל ביחד עם עוד שני אחים. אקדמאית

  .וחיינו בתנאים נוחים יותר גם בתל אביב. החלפנו דירה. כך השתפר המצב- אחר. בהתחלה היו תנאים קשים

 שלחתי אותם לבתי ספר, פל בילדיםהמשכתי לט. בעלי היה חולה.  ילדים3 בעלי נפטר ונשארתי עם 70- בשנת ה

  כך עבדתי-אחר. אני לא עבדתי כשבעלי היה חי. דאגתי שלכל אחד מהם יהיה מקצוע. ואחר כך לאוניברסיטה

  . הקמתי בית יפה. זו הייתה חברה צרפתית'', רודיה''בחנות של בגדים 

  . כולם בנים וגם משכילים.  נכדים ונין אחד8יש לי 

  . היא לא נתנה לי לגור לבד.  תאומים– בנים 2 הבת ולבתי יש עכשיו אני גרה עם

  . אני לא בריאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  סופר בעמוד הקודם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


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



