
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  דרסלר

   :שם פרטי

  רות

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                              קרפן              

                                              בלועזית
kerpen 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                                            רות          

   בלועזית

   ruth                                       

:                     מין

   

  נקבה

  : שנת לידה

29/5/1934 

  :  עיר לידה

                                                טפליץ שנאו              

       בלועזית

          teplitz                                 

  :ארץ לידה

 יכיה'צ
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  פאול קרפן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרלוטה לבית רודולף
                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              

   בלועזית

                                         

  :ארץ המגורים

 
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 5ילדהבת  

  : מקצוע לפני המלחמה

  )  מורה, סנדלר, תלמיד(
                               

  :חבר בארגון או בתנועה

  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                  ארץ ישראל אחוזה בן שמן                                                     
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה או 
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 

  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1939 

  שמהציין את , במידה ועלית באנייה

  הגלילי תאוניי

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  

ורי ואחותי מרים מסורתי יחד עם הגדלתי בבית יהודי  ,כיה'צ" שנאו"בטפליץ  1934נולדתי בשנת ,רות דרסלר לבית קרפל-שמי

  .אימא הייתה עקרת בית מסורה מאוד אבא היה גיזבר של בעל עסק יהודי ,מני בחמש שניםשהייתה מבוגרת מ

  

אבא היה לוקח חלק במקהלת -פגשים  וחוגגים בחוג משפחתי מצומצםמעטים לידנו ובחגי ישראל היינו נהיו לנו קרובי משפחה 

ת אוד בבית למרות שהיינו משפחה דלהייתה אווירה טובה מ..ה מאוד מוסיקלי מאודהיה לו קול יפ,בית הכנסת

את אחותי שלחו ,לגרמניה ואז הכלה יתהפך לרעה) סודטים(אז החליט היטלר לספח את האיזור שלנו .. 1938עד,אמצעים

  .ברחנו לפרג ומאז היינו בחזקת פליטים 1938בסוף,ואבא הפסיד את מקום העבודה,לפרג

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /ספרנא 
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

אבא עבד במשרד ארצישראלי ובזכות זה קיבלנו אשרת כניסה ,חזרה אלינושהיינו בפרג משפחתי ואני אחותי  1938בשנת 

בחיפה  בארץ גרנו בבית עולים,י הנאצים"כיה ע'וזה כמובן לאחר כיבוש צ .1939 וכך עלינו ארצה בדצמבר..לארץ

אחותי  עברנו 1941בשנת ..תגייס לצבא הבריטי ואחותי ואני נשלחנו למשפחת הורוביץ בנהללאבא ה 1940בספטמבר,באחוזה

  ל"ומשם התגייסתי לצה,1952ושם הייתי עד שנת" בן שמן"ואני לכפר הנוער 

  

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

  

  

אתא ושם שהיתי כחצי  -יד קריית  הלכתי לקיבוץ רמת יוחנן על,1954שירתתי בחיל אספקה והשתחררתי מהשירות בשנת 

ומשם " צותבית החלו"גרתי ב,עברתי לחיפה למספר חודשים..וביום שעזבתי פגשתי את האיש שהיה לבעלי מאז ועד היום,שנה

ילדים ומשם עברנו למושב בן עמי על יד  נולדו לנו שני,1965 בעכו עד שנת תחתנתי וגרנושם ה ,עברתי לאיצי בעכו

  .ם אנו גרים במושבומאז ועד היו,יהינהר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  

  

תגייס לצבא הבריטי בכדי לפרנס את לאבא לא הייתה עבודה ולכן ה,טובההקליטה הייתה ,כשעלינו ארצה הגעתי לאחוזה

ושלחה  מוזנחותמנהלת המעון של אחוזה חשבה שאחותי ואני ילדות ..מא עבדה כעוזרת בית במקומות שוניםיא ..המשפחה

לציין ,אחותי דאגה לי וטיפלה בי..תנתקנו מהמשפחההורוביץ כפי שציינתי וכך יצא שה חתפמש , אותנו למשפחה אומנה בנהלל

" בן שמן"משם עברנו ל,תלדה קטנה שאף אחד לא אומר לי מה לעשונהנתי בתור י ..שהייתי בת שש בסך הכל כשעברנו לנהלל

להינות ,חריצות יושר לא להיות חייב לאף אחד לא בכסף ולא בטובות: המסר שלי לדורות הבאים .סתדר ברוך השםוהדברים ה



 

  .העולם יפה....מכל רגע לקום בבוקר עם חיוך

  

  2014פברואר  ,עמי –מושב בן , עוזיאל מזרחי: ראיון

  

  

  

  תמונה מילדותה של רות  



 

הוריה של רות  תעודות זהות של

  

  

  


