
חנן קובלנצ'יק נולד בשנת 1923 
בעיירה קופיל שבאזור מינסק, 

לפייבל ופייגה קובלנצ'יק. מלבדו 
היו גם שלושה אחים צעירים: 
גרגורי )1925(, שייאל )1926( 

ולייבל )1929(. מגיל שבע הלך חנן 
לבית ספר יהודי.

בימים הראשונים של המלחמה 
ריכזו את כל יהודי העיירה במקום 

אחד שבו הוקם גטו. חנן היה ֵעד 

לרצח 1,500 מיהודי העיירה שלו. 
כל משפחתו וקרובי משפחתו – 

כשלושים איש במספר – נרצחו. 
חנן נמלט מהנאצים ולחם בשורות 
הפרטיזנים כגשש, עד שנת 1944. 

אחרי הניצחון על הנאצים הוא 
שירת במשטרה.

בשנת 1991 עלה עם משפחתו 
לישראל.

Место рождения: Белоруссия, г. Копыль
Во время войны: в лесах Белоруссии, партизан
Мать: Фейга Розин-Коваленчик (убита в гетто 1942)
Отец: Файбель Коваленчик (убит в гетто в 1942) 
Братья: Гриша Коваленчик (1925-2003)
Шейл Коваленчик (убит в гетто в 1942)
Лейбл Коваленчик (убит в гетто в 1942)
Дети: Феликс (1953), Роза (1956),
проживают в Тель-Авиве
Супруга: Сарра Гольберг-Коваленчик (1922)
Год репатриации: 1991
В городе Нетивот: с 2003

Коваленчик Ханаан (1923)קובלנצ'יק חנן )1923(

עיצוב: נטלי לוין • 052-4455671

Родился в 1923 году, в семье 
Файвела Иосифовича и Фейги 
Израилевны, в поселке Копыль, 
Минской области.
В семье было четверо детей: 
Ханан, Гриша (1925), Шиел 
(1926) и Лейбл (1929).
Ханаан с семи лет учился в 
еврейской школе.   
В начале войны, 1500 евреев 
района  согнали в  поселок, 
где было образовано гетто. В 

живых из них осталось только 
несколько человек. Семья 
Коваленчик, тридцать человек, 
была уничтожена. Ханаан бежал 
от фашистов к партизанам, 
был разведчиком. Сражался 
в партизанском отряде до 
1944 года.После чего служил в 
войсках МВД.
В 1991 году репатриировался в 
Израиль вместе с детьми.

הוריו של חנן, הסבא והסבתא
Родители Ханана, дедушка и бабушка

חנן עם אשתו ושני ילדיו חנן חנן
Ханан с женой и двумя детьми Ханан Ханан

קובלנצ'יק חנן עם אשתו שרה בזמן הצילומים לפרויקט עם חברי הקבוצה רו"ח צעירה ותלמידי בי"ס תיכון "דרכא" 
Софья Лядман-Маргулис во время сьемки проекта с участниками 
молодежной группы "Руах цаира" и учениками школы "Дарка"

מקום לידה: עיירה קופיל, איזור מינסק 
בזמן המלחמה: יערות בלרוס עם הפרטיזאנים

האם: פייגה רוזין-קובלנצ'יק ז"ל
)נהרגה בגטו בשנת 1942(

האב: פייבל קובלנצ'יק ז"ל )נהרג בגטו בשנת 1942(
אחים: גרישה קובלנצ'יק ז"ל

שייל קובלנצ'יק ז"ל
לייבל קובלנצ'יק ז"ל

ילדים: פליקס )1953(, רוזה )1956(, גרים בתל-אביב
בת הזוג: שרה גולברג–קובלנצ'יק )1922( 

שנת עלייה: 1991
בנתיבות: משנת 2003


