משפחות קופפרמן וקופפרברג
לונק לודביג אריה קופפרמן בן דרוהוביץ
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אבא בכלל לא היה "פולני" הוא היה מ"החברה" .ההיסטוריה
המסופרת שלו החלה בצבא הבריטי ,ביחידות התובלה .ביחידת
מובילי המים  504ולפניה באחת משתי היחידות העבריות
הראשונות  04עוצבה דמותו החדשה ,הארצישראלית .שם,
משפסקו להגיע המכתבים לאחר האקציות בדרוהוביץ ,העבר
נמחק ...ואנו לא שאלנו שאלות .לא היינו פנויים באותם ימים של
משובת נעורים לשאול שאלות ולחקור .לא היו תמונות ולא היו
מסמכים ,שמענו על שרפה שהיתה בצריף לאחר העלייה לארץ
ויותר לא "חפרנו" .ידעתי שאבא נולד בדרוהוביץ למשפחה
אמידה שלא נותר ממנה כמעט איש.

לאבא לא היתה משפחה חוץ מבן הדוד בוניו אברהם
שרייר שהיה הקרוב היחיד שנותר ואיני יודעת כיצד היה
קשור למשפחה .אנחנו ידענו והוא ידע שזו המשפחה
כולה .עד שנודע לנו על פילו.

יום א חד בשנות השישים המאוחרות לאחר מפגש עם יוצאי
דרוהוביץ התגלה כי אחיו של אבא ,פילו פיליפ
קופפרברג ,שהיה צעיר ממנו בשנה ,גויס לצבא הרוסי
ניצל וחזר לדרוהוביץ עם נינה הגויה שנישא לה לאחר
המלחמה .פילו היה רופא שניים ,רופאו של אלפרד שרייר "היהודי האחרון" ,כפי שסיפר לי אלפרד
שרייר עצמו במפגש שהיה לנו עימו .היה זה דוד של מכתבים בולים ותמונות בתחילה מדרוהוביץ
ולאחר מכן מיאלטה שבה נפטר שבע ימים בלי שזכה לראות את אחיו.
ביד ושם מצאתי מסמך לפיו המועצה העירונית בדרוהוביץ הודיעה לפיליפ שהיה עם הצבא הסוביטי
בטשקנט ,שאמו שיינדל נרצחה בעת המלחמה.

שמואל קופפרברג ,מילק ,הדוד שלא היה לי.
שמואל קופפרברג ,נולד לסבי אליהו ולסבתי שיינדל ב  .1.01.6066את שם משפחתו למדתי
מרי שומי הלידה ששלחה אלי נינה מהארכיון הפולני ובו מצויים הרישומים מהארכיון בלבוב.
מילק אחיו הקטן של אבא לא שרד את המלחמה והכיבוש הנאצי .במוזיאון השואה בוושינגטון וביד
ושם שמו נמצא ברשימות עובדי הכפייה. Kupferberg Samuel 6.Mar.6051 ,Regimentstr 17 :
באפריל  6055נשלחו הגברים והצעירים ששרדו את האקציות בדרוהוביץ ובוריסלב לפלשוב ,משם
למנטהאוזן ולמחנות אחרים .את שמו לא מצאתי ביניהם .מה היה באמת באותה שנה איני יודעת
עדיין .

פולה אחותי ,האחות שלא היתה לי
בין התמונות של אבי מצאתי רק ארבע תמונות מעולמו הישן ,תמונותיה של פולה אחותי ,האחות
שלא היתה לי .רק השם נלחש כששאלנו ,ואני כל כך רציתי אחות גדולה .ידענו על החיפוש שלאחר
המלחמה ,שתקנו בצהרים שעה שהאזינו לשמות במדור לחיפוש קרובים .לא שאלנו ולא דיברו בה
בפולה.

ישראל גפן ,שהיה ביחידה של אבי ,מספר בספרו על תמונות משפחתיות שהונחו במשאיות וליוו
את הלוחמים עד תם המלחמה 9אולי בשל כך ניצלו אותן ארבע תמונות מאותה שרפה שכילתה
את שארית הזיכרונות מדרוהוביץ 9
תמונות אולי מדברות אך אינן מספרות את הסיפור כולו 9שאלות רבות נותרו עדיין ללא תשובות9
התמונות היו בקופסת התמונות בין התמונות מהצבא ,מהעבודה מהמפלגה .כאילו רק בצבא החל
העבר של אבא ,לא שאלנו ולא סיפרו לנו .ידענו שמות אנחנו עצמנו נושאים את שמות המתים .אחי
נקרא על שם סבי אליהו ואני על שם סבתי אמה של אמי .לא היתי יכולה להיקרא על שם סבתי
השנייה ששמה היה כשמה של אמי ,שיינדל.
התעודות התמונות והמסמכים של אבא אף הם מתקופת הצבא ,אינן מספרות דבר על עברו למעט
גבה של תמונה אחת שמספרת בעקיפין על רצונו לשוב לדרוהוביץ .התחלתי לחפש ולנסות לחשוף
את עברו של אבי שנפטר לפני ששאלתי.
סיפורה של האונייה אסימי
המסע עם תלמידי לפולין היה זרז לחיפוש .הנבירה במסמכיו של אבא לא העלתה הרבה .מפנקסו
הצבאי למדתי להפתעתי כי נולד בסאטמר נימתי ,היום רומניה בעבר אוסטרו -הונגריה .אבא רומני?
ממש לא הסתדר לי .במשרד הפנים לאחר שהוכחתי קרבה ראשונית לאבי מסרו לי את מעט
הפרטים שהיו שם .שם האב אליהו בן יהושע ותאריך עלייתו לארץ .9.1.6010
פנייה לארכיון הציוני גילתה סוד ,אבא היה מעפיל באונייה אסימי .עוד באותו ערב חיפשתי בעיתון
היחיד מאותם ימים שהועלה לרשת עד אותה עת :הפלסטין פוסט שחשף סיפור קשה ומסעיר .הבטן
התהפכה והתכווצה ,כיצד לא ידענו? מדוע ההסתרה ואולי הדחקה? הרי ידענו על בתו שנותרה
בפולין גם הכרנו אותה מהתמונות שנותרו ,ארבע תמונות ,שריד מעולמו הישן והעשן.

אט אט נחשפו הפרטים של אותו מסע ,לא מוכר ,לארץ ישראל .מסע שהחל ב  6באפריל והסתיים
לאחר  10ימים .תמונה שבה זיהיתי את אבא בספר הזיכרון לדרוהוביץ השלימה את התצרף .באחד
המסמכים מצאתי שהיה חבר מועצה ב"אחוה" .התמונה מספרת על פרידה מחלוצי "אחוה"
בדרוהוביץ ,קבוצה שהיתה שייכת לתנועת "הנוער הציוני" .רמזים שונים הובילו אותי לחיפוש בארכיון
משואה שבתל יצחק ,שם בין מסמכים בתיקיו של וולף
גולדמן שהיה מפקד הספינה מצאתי את שמו של אבא
בין שמות העולים .כברק הכתה בי הידיעה על ההחמצה.
את וולף הכרתי בעת ביקורים אצל בתו בכפר יונה .וולף
סיפר כי הכיר את אבא שהיה על אניית מעפילים שהעלה
לארץ .באותם ימים הייתי עדיין שבויה במחשבה
שההיסטוריה של אבא החלה בצבא הבריטי ,אבל אבא
כבר לא היה כדי לשאול אותו .עתה משנגלה לי הדבר גם
וולף לא היה בין החיים כדי לספר לי.
בגנזך המדינה פתרתי את תעלומת סאטמר .מצאתי את מסמכי אישור ההתאזרחות שניתנו לעולים
לאחר תפיסת האונייה בפעם השנייה ב 9-ביוני  .6010התעודות הושלכו לים וזהותם של רבים
מהמעפילים שונתה ונוצרה מחדש ,כדי שלא יהיה אפשר להחזירם לארצות מוצאם שעדיין לא נכבשו.
לפיכך כולם הגיעו מגרמניה או מצ'כיה שהיו באותם ימים תחת השלטון הגרמני .ברשימות המקוריות
של נוסעי האונייה מהארכיון הציוני מצוינות ארצות מוצא שונות מאלו שהוצהר עליהן בפני השלטונות
הבריטיים .מקום הולדתו של אבא כפי שמופיע בטופס האזרוח לא היה מוכר ולכן בפנקס השרות
הצבאי פירשו את הכתוב בהתאם למוכר על פי הצליל ו כך אבי הפך לרומני מסטמר.
חיפשתי אנשים חיים שהיו על האונייה ובעקבות תמונה שפורסמה ברשת הגעתי לבתו של חיים
חמיאל שהיה מאנשי ה"מזרחי" שחברו לתנועת "הנוער הציוני" ול"עקיבא" באותו מסע .באותה עת
למדתי את הפרטים והקורות של אותו מסע .ידעתי שהמסע היה ארוך וקשה ,ידעתי שמקצת
המעפילים הצליחו לרדת מהאונייה בלילה הראשון .אך האונייה נתפסה וגורשה מהארץ למרות
ההפגנות והשביתות שפרצו באותה עת .ידעתי שמאתיים וארבעים מהמעפילים ,שהו בדרך שישים
ותשעה ימים( ,ביניהם היו גם חברי "הנוער הציוני" מדרוהוביץ) .ידעתי שגם כאשר הגיעו בפעם
השנייה ארצה אל חופה של נהריה ומנוע הסירה שנרכשה ביוון כדי להורידם לחוף לא פעל ,הם
נתפסו נעצרו אך שוחררו והתאזרחו לאחר מספר ימים.
חיים חמיאל לא רצה להיזכר .כאשר סיפרתי לו על אותה היכרות עם וולף – נאלם דום ,הפצרתי בו
לספר מעט והוא סינן בין שיניו כי אותו מסע שהתארך היה באשמתו של וולף שכינויו היה "משה" .בין
המשפטים שסינן הבנתי .......אורות האיתות מהחוף לא נראו בלילה השני בשל התהוללותם של
ראשי המסע עם בנות מקרב המעפילות ועם הקברניט והעיתוי להורדתה של הקבוצה השנייה
הוחמץ .האונייה נתפסה לאחר שעוד עשרה הצליחו לרדת אל החוף מול תל אביב ואלה שנותרו בה
הובלו למסע ארוך בן שישים ותשעה ימים בעקבות כך .גם בעדותם של אנשי הים שבאו להוריד את
המעפילים אל החוף מסופר על ריח אלכוהול ונערה שהיתה על גשר הספינה .אך יותר מכך הלמה בי
מציאת הדוח בארכיון הציוני על הברור שנעשה בעקבות כישלונה של אסימי והגירוש בעקבותיו .גם
שם הועלו האשמות על ערב השתייה של ינק ,משה והקברניט בערב השני להורדה ועל החמצת
העיתוי להורדת העולים באותו יום.
הדוח מעיד על סערת יצרים מורכבת שהיו לה שותפים רבים .את הפלגת האונייה אסימי ארגנו שלוש
תנועות ,שלדעתן לא ניתן להם די ייצוג בחלוקת הסרטיפיקטים או מקומות באניות המעפילים של
הממסד באותם ימים .לאחר הכישלון ,הברור והדיונים לאחריו ,חושפים את המאבק של התנועות
על השליטה בארגון מפעל ההעפלה ,שרק מאותה עת זכה לתמיכתו של דוד בן גוריון.

היום ,ההתבוננות באותם הימים שונה .מעולם לא הבנתי את החשיבות הבלתי מתפשרת שאבי ייחס
לארוחת ערב יום העצמאות .כשהיה ניסיון ליצור הגדת יום העצמאות הארוחה נוהלה ככתוב .אבא
לעולם לא ויתר על אותה ארוחה .חברים ,ריקודים וקומזיצים רק אחריה.
במשפחתה של אמא פזרו סימני דרך רבים ובעיקר" :אם אתה פוגש אינציגר דע כי בן משפחה הוא",
אין מצב אחר ,חפש חוטים וקשרים וגם אם אבדת את דרכך סופך למוצאה לאחר עיקולים וטעויות.
במשפחה של אבא ,לעומת זאת ,נותרנו ללא סימני דרך למעט שמותיהם של הסבא רבא יהושע
קופפרמן ובניו .קופפרמנים יש רבים על אחת כמה וכמה קופפרברגים ,היו שנויים כאלה ואחרים
בדרך כ תיבת השמות :שני נונים ( )nnבסופו של השם ,ושני פ' האחת דגושה והשנייה רפה ) .)p fויש
שקיצרו כדי לחסוך ,להקל או סתם כתוצאה מרשלנות או עצלות.

המסע לדרוהוביץ והסביבה
מצאתי את תמונת מצבתו של סבי אליהו קופפרמן שנפטר
בשנת  6019ונקבר בבית הקברות החדש שבדרוהוביץ ,זה
הניע אותי למסע.
להלך בשבילים ובדרכים שבהם צעד אבא ,לראות את
המראות והמקומות שבהם חי ולמד ולגלות שגם חמישה
דורות קודם היו שם קופפרמנים ובנו את חייהם .מאין הגיעו,
האם היו שם לפני כן או רק מאז השינויים שחלו לאחר גילוי
הנפט? לסבא רבא יהושע קופפרמן וקודם לכן לסבו שמואל
קופפרמן היה מפעל ליצור מכלים (טנקרים) לנפט שהיה
שייך למשפחה משנת .6611

מתוך האתר שטע טל

מתוך פרסום ב"דפי זהב" של אותם ימים 0.91

יותר מכך ,בינתיים מצאתי ששה דורות של קופפרברגים ,משפחתה של הסבתא רבתא פייגה
קופפרברג שחיו שם והיו מעורבים ומחוברים בקשרי נישואין עם כל המשפחות הוותיקות של
דרוהוביץ וסביבותיה :שטרנבך ,ויינגרטן ,ליברמן ,שרייר ,שוצמן ,גרטנבורג ,פויירשטיין ועוד 9מהם
כאלה שהיו הראשונים להתאזרח בדרוהוביץ ולהיהפך לבעלי בתים .דבר שלא היה אפשרי עד
מחצית המאה התשעה עשר.

אין לי תמונות ואיני יודעת מה מראה פניהם של השמות שאספתי .היתה משפחה גדולה ואיננה עוד.
היתה סבתי ,אם אבי ,שיינדל קופפרמן לבית ברוור ושרייר ,היו הסבא רבא יהושע קופפרמן ,ואשתו
השנייה רחל וגנר .היו גם בניהם :דודיו של אבא מוריץ ושמואל קופפרמן עורכי דין שלמדו
בדרוהוביץ ובלבוב ,היו פעילים בקהילה ונספו עם
משפחותיהם .את תמונתו של האחד מצאתי
בספר הזיכרון לדרוהוביץ ואין לטעות במראהו,
הפנים פני בני המשפחה שאותם אני מכירה .אך
מי הוא מי?
היו לאבי עוד דודים שעדיין איני יודעת מה עלה
בגורלם :יוסף בנימין קופפרמן וגיסיה נחה
קופפרמן והרשימה עוד ארוכה.

עו"ד קופפרמן ,שורה שנייה שני משמאל

נותרו עוד חידות רבות שאת פתרונותיהן אולי אמצא ואפצח בעתיד...

בצבא הבריטי במדבר המערבי ,בתמונה שניים מדרוהוביץ ,אבי משמאל והוא או היא? .על גב
התמונה נכתב" :לבן עירי 99999מאחלת חזרה מהירה מדרוהוביץ ,פולין" התמונה כנראה משנת
 0.98בימים שכבר לא הגיעו מכתבים ולא היו ידיעות על גורלם של הקרובים בדרוהוביץ9

פילו קופפרברג

בוניו שרייר עם חברים בדרוהוביץ

נינה

(ארכיון בית לוחמי הגטאות )

בוניו שרייר בתל אביב 0.91

אחיו והוריו חנה ויצחק ברוור ,שרייר נרצחו בדרוהוביץ

הדוד שמואל קופפרמן ש"אמצתי" ,לא היה דודי .ברישומי הלידה שמצאתי דודי ,אחי אבי נרשם בשם
קופפרברג .שמואל נולד ב  ,1.01.6066ביד ושם מצאתי את שמו ברשימת עובדי הכפייה .מצאתי
שסבי אליהו אביהם של אבי שמואל ופיליפ נקרא גם הוא קופפרברג אולם על מצבתו נרשמו שני
השמות.
פייבל קופפרברג אביה של פייגה הסבתא רבתא אמו של סבי אליהו ,היה רב בדרוהוביץ ואולי בשל
כך בחרו בשם משפחתו של הסב .על מעמדו בקהילה ניתן ללמוד מקשרי הנישואין עם משפחות
האליטה הדרוהוביצ' אית באותם ימים.
רשימת עובדי כפיה ,יד ושם

אליהו סבו של סבי אליהו ,הסבא רבא של אבי ,היה יזם וממציא וסופו היה עצוב9
בנו יהושע אוסיאס קופפרמן נישא לפייגה נכדתו של הרבי פייבל קופפרברג9
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לאחר חיפוש ומחקר שלעת הזאת איני רואה את סופו ,מצאתי את הקשרים המשפחתיים בין
משפחות :קופפרמן ,קופפרברג שרייר ,ברוור ,שטרנבך ,גרטנברג ,גולדהמר ואחרים .היתה זו
האליטה החברתית והכלכלית בדרוהוביץ שהתעצבה בשנות ה"בום הגדול" של הנפט ,במחצית
השניה של המאה התשעה עשר.
פייבל קופפרברג ( )020.-02..אביה של הסבתא רבתא שלי ,משכיל ורב בדרוהוביץ ,היה
חברו של זליג לאוטרבך שהיה היזם והבונה של בית החולים היהודי בעיר9
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