
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. 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
  ברנשטיין

   :שם פרטי
  רות

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אלה אינה נוגעת אלייךבמידה והש                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  קופל

                        בלועזית
                      Koppel                                        

  
  :שם פרטי איתו נולדתי

    תרו

   בלועזית
      Ruth                              

:    מין

                 נקבה

    

  : שנת לידה
1938 

                            :  עיר לידה
  וינה

       בלועזית
   Vienna                             

  :ארץ לידה
 אוסטריה

  אהרון קופל   : שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  מרגרט דויטש    : שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  וינה

   בלועזית
            Vienna   

  :ארץ המגורים
 אוסטריה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  : 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(
                                                                                       אחר כך ניו יורקואוסטריה ,וינה  

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 
                                                                                                              

  בלועזית
  

         :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1939מאי :  תאריך השחרור
 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1971  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  אנאמרי



 

  בזמן המלחמה י על קורותיך /נא ספר
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
  

סבתא ואבא . הבטןיל נאצי שם רגל בדרכה ואמא נפלה על חי ,בחודש התשיעי להיריון איתי, ברחוב הלכהאמי כאשר פעם אחת 
כאשר היינו . אמא הייתה אשה חזקה יפה וגבוהה והלכה כמו מלכה. ונולדתי בשלום הכל היה בסדר ,'וברוך הדאגו לאמא 

ת את הצעירות דואמא הייתה מעוד ,נשים בכו מהבושהמה חלק. הגסטפו קראו לכל הנשים וביקשו מהן להתפשט, בוינה
  ".ממה להתבייש כןאז אין ל .לא? ת מכבשיםומתבייש ןהאם את, תחשבו שכולם כאן הם כבשים" :אומרת להןו

וסבתא שהינו במשך  ,אני ,אמא. הייתי הנכדה הראשונה והאחרונה והייתי כל עולמה של סבתא, 1938נולדתי בשנת אני 
וכן הייתה לנו  ,זמן שיחקה איתי כדי שאהיה בשקטסבתא כל ה .בוינהמכיוון שהיה פחד לצאת החוצה כעשרה חודשים בבית 

אותי לא ייקחו הם כדי ש .הגסטאפו לקחו אימהות וילדים למקום שאינו ידוע ,זאתהבתקופה . תזונה-בעיה עם אוכל והייתי בתת
  .שבו כתוב שאני חולה ולכן צריכה להישאר עם אמא בבית עד שאבריא ,רופא לא יהודיממכתב  השגנו, ואת אמא

אמא ביקשה מאבי  ,לפני כן .הגברים עם שאראת אבא לקחו למחנה עבודה וגם   ,גבריםמסוים הגסטפו קראו לכל ה בשלב

  .שהנאצים יפגעו בוכיוון שאפו היה גדול והיא חששה , לעבור ניתוח אף
, מוינה הויזה ותצאתיקח את ש עדיף,אמרו לה שכיוון שיש לה תינוקת הם. קרובי משפחה הביאו לאמא ויזה ,האחרי תקופה בוינ

היה נראה נורא כמו אבא  .אמא הראתה את הויזה לגרמנים וכך הסכימו לשחרר את אבא ממחנה העבודה. וכך הצילו את חיינו
  .)הוא אף פעם לא דיבר על מה שהיה שם( צל אדם

ותה תקופה היא ולאורך א, ניצלהל סבתא אחותה ש. שם נרצחה כיוון שהייתה מאוד עדינהו ,סבתא נשלחה למחנה עבודה
יורק -נסיון להביא את סבתא לניו היה. אחרי המלחמה הביאה לי את הטבעת. בשערות ראשה סבתא שמרה על הטבעת של

  .סיון לא הצליחיתשלום בכסף אך הנ באמצעות
  

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

אותי . התנאים היו גרועיםבחדר אחד היו שישים איש ו. ריכזו את כל הפליטים בהייאס בה ,יורק-רי שקיבלנו ויזה עלינו לניואח
שהיתי בבית  .בריאההייתי לא ואני הייתי כבת עשרה חודשים . כיוון שההורים היו צריכים לעבוד ,ואת הילדים שמו בבית יתומים

צייתי לכל . מוכרים לאאנשים ומ השפה החדשהמ, הייתי בהלם מהמקום החדש ,שסיפרו ליכפי . ם וחציעד גיל שנתייהיתומים 
מחשש להפצת אך הרבה פעמים לא נתנו לה  ,אמא ניסתה לבקר אותי. וריי באו לבקר אותי בימי ראשוןה. מה שאמרו לי לעשות

   .מחלות
בגיל שנתיים וחצי כאשר חזרתי . עבודה משרדיתעבד ב ואבא ,אמא עבדה כמטפלת לילדה אצל משפחה .להוריי לא היה מקצוע

וזאת הייתה המתנה הכי יפה  ,אני זוכרת שהיה דוד שהביא לי בובה. הייתי צריכה שוב להתרגל לשפה הגרמנית ,אליהם
  .לא היו לי צעצועים ובובותעד אז . שקיבלתי אי פעם

  .בעלי רצה לעשות עליה לארץ ,שבני השני נולד אחרי. יורק ושם למדתי הוראה-התחתנתי בניו ,כאשר גדלתי
  

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

  ):לדורות הבאים
  

אהב מאוד י אב .את השפה ידעתיוון שלא כי ,לי אישית היה קשה לעשות עליה .אחרינוהורי עלו שנה . 1971שנת בעלינו לארץ 
. ארץבלילדי השלישי שנולד  ביניהם, היתה סבתא טובה לנכדיה יאמ .לאחר עלייתו ארצהכשנה  מסרטן נפטרהוא . את הארץ

ס "היום אני מתנדבת במתנ .זוכרים אותה עד היוםהילדים . היא נפטרה מסרטן לאחר חמש עשרה שנים בהם חייה בארץ
  .כלפיהםהבנה לגלות להיות יותר סבלניים לאנשים מבוגרים והמסר שלי לדורות הבאים הוא  .ומלמדת אנגלית "מואל הנביאש"
  

  

  שרה גפן: ראיון

  2013אפריל 


