
"כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד"
('ירמיהו לא)

-יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"

"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

.  יצחק רבין

תמונה

החקר של  

קופפרמןלאה 

2016אפריל 

3.09.1944- 6.06.1916



דף נופל–1מסמך 

אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 



מצבה ופרטי החלל–2מסמך 

אתר הזיכרון של הצבא הבריטי  : מקור
http://twgpp.org/information.php?id=2230275

Berger, Cornellia

Cemetery: Tel El Kebir War 
Memorial Country: Egypt
Area:
Rank: Private
Official Number: W/PAL/203704
Unit: Auxiliary Territorial Service
Force: Army
Nationality: British
Details:
03/09/44 5. J. 6.

בית העלמין תל אל כביר

2006תמונת המצבה ומראה הסביבה בשנת 

תמונות המשפחה באדיבות סמדר שנהב: מקור



רישום פרטי החלל ומקום הקבורה והנצחה3מסמך 

אתר הצבא הבריטי: מקור
https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2114930/berger,-cornellia/



רשימת עולים באוניה שמפליון–4מסמך 

S104/594ארכיון המדינה: מקור

שמותיהם של מכס וקורנליה ברגר            

21.02.1939תאריך עלייה 

https://he.wikipedia.org/wiki)



בקשה לקבלת תעודת התאזרחות של מקס ברגר וקורנליה לבית וינדמילר  -5מסמך 

25/ 6974ארכיון המדינה תיק הגירה  : מקור

תאריך ומקום לידה, כתובת בחיפה, פרטים אישיים של בני הזוג: מופיעים

רחוב דרך המלכים 

,בשנות הארבעים

כיום דרך העצמאות  

.uk/polhist39.htmlhttp://britishp

alestinepolice.org



תעודת התאזרחות על שם מקס וכורנליה-6מסמך 

25/ 6974ארכיון המדינה תיק הגירה : המקור



דף לזכרה של קורנליה–7מסמך 

:  גרמניה, אתר העיר אמדן: מקור
https://www.emden.de/fileadmin/media/stadtemden/P

DF/Stolpersteine/neu/windmueller_korneliaverhberger_o

ktober2013.pdf

דף הזיכרון מתוך אתר העיר ותרגומו לעברית

אדולףהקצבשלהצעירהבתוהיתהוינדמילרקורנליה
אחיהעםיחד.פיסרלביתיוהנהאשתוושלוינדמולר
הצטרפהוססיליהלודויג,פרידה,יטיהבוגריםואחיותיה
להגרהחליטההיא.הציוניתלתנועההשלושיםשנותבראשית

הכשרהמחנההיההיעד.27.05.1937בהולדתהעיראתועזבה
.AugsburgבסביבתBergheimשלידBannackerב

עם16.10.1937-בוהתחתנהחקלאותלימודיסיימהבבאנאקר
.העיליתשבשלזיהBeuthenמשמוצאו,ברגרמקס

.לפלשתינההזוגהיגר1938בינואר
לצבא,המלחמהפרוץעם,הצטרפוובעלהברגרקורנליה
מתאונתכתוצאהברגרקורנליהמתה1945בראשית.הבריטי
.בעלהשלגורלועלדברידועלא.במצרייםדרכים



אחיותיה ואחיה  , הנגף על שם קורנליה הוריה-אבני 8מסמך 

גרמניהאמדןאתר העיר :  מקור

תמונת הבית ואבני הזיכרון על המדרכה לפניו



דפי עד על שם אדולף ויוהנה הוריה של קורנליה-9, 10מסמך 

יד ושם: מקור

.אחיהמצויים דפי עד נוספים שתיעד יהודה מיכאלי, תמונות ההורים ודפי עד שתיעדה נורית רפאלי אחותה



קורנליה אחיותיה ואחיה
באדיבות סמדר שנהב, תמונות המשפחה: מקור

צילי וקורנליה             –ססיליה , נורית–יטי , פרידה עומדת: יהודה ואחיותיה-אחיה לודויג 



באדיבות חנוך מיכאלי וסמדר שנהב, המשפחה: מקור

1944קורנליה  

יהודה מיכאלי ונורית רפאלי אחיה של  

.                       קורנליה היו חברי גבעת חיים איחוד

(אמדן, מתוך האתר של עיר הולדתם)

סמדר,נוריתשלילדיהוגלעדחגית

עליהסיפרו,יהודהשלבנווחנוךנכדתה

.פניהאתוחשפו



עמוד מתוך ספר המשפחה
file:///I:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%91%D7%94/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A0%D

7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8/Windmueller%20Family%20Chronicle_%20Second%20Edition%20-

%20Inge%20Windmueller%20Horowitz,%20Rita%20Janet%20Horowitz,%20Ida%20Stein%20Windmueller%20-

%20Google%20Books.html#v=onepage&q=cornelia%20berger%20windmuller&f=false

ואחיהקורנליהשמותיהם של : מופיעים



עץ המשפחה
https://www.geni.com/family-tree/html5#38282873: מקור


