
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  פיקס
  :שם פרטי

  לאה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  ויינר                                             

  בלועזית
              vainer                                

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                         לאה                                   

   בלועזית
                   lea                            

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
1929 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                            ין'טוצ                                  

   בלועזית
        tuchin                                                   

  :ארץ לידה
 הועבר לרוסיה, בעבר היה פולניה

 וכיום תחת אוקראינה
  :של האב שם פרטי

  מנדל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ברכה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  ין'טוצ                 

   בלועזית
     tuchin                                     

  :המגוריםארץ 
 )לפני המלחמה(רוסיה 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 9בית ספר יסודי עד גיל 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                               תלמידה  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
שנים  8פולטבה ולאחר , סטלינגרד, בוטרולינובקה, מטייב, במהלך המלחמה עברו בין כפרים שונים                                   

                                                                             .חזרו בחזרה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור
 בפולטובה כאשר הוציאו את הגרמנים מפולטובה

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  ין'טוצ



 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה

  :עליה שנת
1957 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  הרצל

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

נפטר בעיר רובנו ואנו בקשר עם ילדיו (ומישה ) נהרג במלחמה(ישראל : הבנים .בנות ושני בנים 4, ילדים 6לפני המלחמה היינו 

 פועלים 11לאבי היו  .רק רוניה ואני עלינו לישראל). פייגה(לאה ופניה , מלכה, )נפטרה בארץ(רוניה : הבנות )המתגוררים שם

  .והופיע במקומות שונים בערבים, אחי הגדול ישראל היה בדרן .ואימי עבדה בחנות בשר, בקצביה

  

  .והיו לנו שתי מטפלות גויות שעזרו לאימי לטפל בילדים ובפעולות הבית השונות. היייתי ילדה שובבה. 9ילדותי נמשכה עד גיל 

ספר לנו סיפורים שונים הוא היה יושב איתנו הנכדים ומ .וכיבדנו אותו מאוד  93סבי וולף היה בן . משפחתי הייתה דתית

 .למטוסי הקרב קרא ציפורים מברזל שמטילות ביצי ברזל ובכך הצחיק אותנו הילדים. ומעשיר את הידע שלנו בשלל תחומים

לאחר שסיים לאכול כרגלו והלך לנוח ביקש , יום אחד. בכל בוקר היה הולך לבית הכנסת ולאחר שחוזר אוכל ארוחה והולך לנוח

מצאו אותו ללא רוח חיים במיטתו כאשר אמא חזרה מהעבודה . להכנס לחדרו עד שאמא תחזור מהעבודהמאיתנו הילדים לא 

  .עטוף בסדין לבן

  

פ השמועות "וע, כאשר נודע כי השלטון הרוסי אמור להגיע למקום .בתור ילדה דיברנו בבית בעיקר יידיש וקראתי ספרים ביידיש

יהודים עניים וביחד בכדי למצוא חן בעיני הרוסים חיכו להם עם דגלים אדומים  'אבי אסף מס,  העשירים נענשו ונשלחו לסיביר

  .הרוסים העריכו מחווה זו ולקחו את אבי לעבוד בעירייה) . סמל שאפיין את הרוסים(

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , בדויה ושם בדוי זהותבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

והם , מצד אבי שהיו נשואים עם ילדים )סוסל( ין דודי זינדל ודודתי רחל'צעם השמועה פלישת הגרמנים הגיעו אלינו לטו

" ברום"היהודים הועברו לאזור  עם הזמן .לאחר פלישת הגרמנים לא ראינו אותם יותר והבנו שהם נרצחו .התגוררו באטליז
הסתתרנו בברום כי ידענו  .י בתיםבברום הסתתרנו בכל מינ .שהיה מרכז מסחרי והיו לא מעט גויים שעזרו וציידו אותנו במזון

  .שהמבנים שם חסינים בפני כדורים
  

ממי שהיה שם נרצח והם המשיכו  10%- כיפור הגרמנים החליטו להרוג כמה שיותר יהודים והציתו את האזור כך שכביום 

על . תעלותמי ששרד את ברום הועבר לבית הקברות שם היו בורות ו .ברציחת אנשים ותלשו להם את שיני הזהב מפיהם
 .שנים נדדנו בין כפרים שונים 8במשך  .מי ששרד זאת בהם גם אני ברח ליער .האנשים החלו לירות והם פשוט נפלו לבורות

באחת הפעמים הגרמנים הגיעו לחפש יהודים ובדיוק עזרתי לאחד האנשים שהסתירו אותנו בחצרו שהיה בה קש ואז אבי לי 
רתי בעוד שחשתי כי הגרמנים חופרים ברצפה עם קילשון בכדי לחפש את מי הסתת. להתחבא מתחת לתבואה ולא לדבר

  .בנס הצלחתי לחמוק מהקלשון ולהשאר בחיים אך את אבי לא ראיתי יותר. שמסתתר

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

  .כאשר חזרנו הביתה מצאנו שהבית והחנות שלנו היו הרוסים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(



 

  
הגענו לארץ דרך איטליה ומשם הגענו  .יש לי בת חולה בפוליו .לארץ עליתי כבר כאישה נשואה לגודל פיקס ואם לשלושה ילדים

ית גת וילדיי עברו יקרהועברנו ל .שאר באוניה יום שלם היות ונאסר עלינו לצאתיונאלצנו לה, הגענו בראש השנה.  באוניה הרצל
 חיינו בצריף. ותליאבארץ נתקלנו בקשיי שפה ובפערי מנט .ואחר כך הגענו למעברה בעיר בת ים. ברית מילה בעין גדי

  .איתנו חיו בסביבה יהודים משלל עדות. ונתקלנו בחולדות וישנו על מזרנים מלוכלכים משפחות2

  
 פטפוןלאחר כשבוע התקבלה הסחורה שלנו והיה לנו . בצריף שלנו התגוררה משפחה שעלתה מצרפת ותקשרו בפנטומימה

במלחמת . ונלקח למילואים כנגר, ם בשבועיים היות ועבד באילתבעלי הגיע הביתה פע .וכל ילדי השכונה הגיעו אלינו בשבילו
איתרנו קרובי משפחה במשרד השיכון שעזרו לנו  .ששת הימים לא ראיתי את בעלי כחודש לאחר שנלקח לצבא לשרת כנגר

  .בסופו של דבר להגיע לבת ים

  
ועזבתי לאחר  60שלום עבדתי עד גיל בכלבו  .כ עבדתי במטבח בכלבו שלום"בארץ עבדתי בחלוקת תה בחברת מקורות ואח

  .אך לא סידרתי מסמכים ועל כן לא מקבלת פנסיה, שבעל הבית התחלף

  
  

  2014מרץ  ,ים –בת ,  ורד טריגרמן כהן: ראיון

 


