
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קוקס
  :שם פרטי

  מיכאל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              קוקס 

  בלועזית
KUX                                               

  :חמה או בתקופתההמל שם פרטי לפני
                                                           מיכאל 

   בלועזית
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
18.08.1923 

    :לידה עיר
                                                              ברטיסלאבה

   בלועזית
BATISLAVA                                                           

  :ארץ לידה
 סלובקיה

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מרגיט ווטהיימר

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                                                                             ברטיסלאבה

   בלועזית
BARTISLAVA                                          

  :ארץ המגורים
  סלובקיה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :לחמההממקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  השומר הצעיר

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  סלובקיה, ברטיסלאבה

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             

 

  :  תאריך השחרור
 

   ?)ציין מקום(חר השחרור חזרת לא/לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  לבנון,סוריה,תורכיה

  :עליה שנת
1941 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  בגוף ראשון נא לכתוב                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .האמצעי מבין שלושה ילדים, בברטיסלאבה שבסלובקיה 1923נולדתי באוגוסט 

  .לא חסר לנו דבר, היתה לנו ילדות מאושרת
  .הם סברו שמלחמה נוספת לא תהיה יותר בתקופת חייהם, הוריי חוו בעבר את זוועות מלחמת העולם הראשונה

  .זכויות ןשם גם המיעוט היהודי זכה לשוויו, וקרטיה נאורה באירופהסמל לדמ, כוסלובקיה'היינו גאים להיות תושבי צ

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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 

  .כיה וסלובקיה'צ, היא חולקה לשתי מדינות, ובקיה לגרמניםכוסל'נכנעה צ 1938בשנת 
  .שם הוקם משטר פשיסטי, אנחנו התגוררנו בסלובקיה

  .בשלב הראשון הוצאו היהודים ממעגל העבודה וחל איסור מוחלט על תלמידים יהודים ללמוד בבתי הספר הציבוריים

ה להיות שותפו של אבי בעסק ובהמשך בוקר אחד הופיע במשרדו של אבי נציג המדינה שהחזיק מסמך בידיו לפיו הוא מונ
  .לרשת אותו

בוקר אחד כשהגעתי לבתי הספר ראיתי .למדתי בגימנסיה גרמניתאני ,משפחתי היתה שייכת לחוג התרבות הגרמנית
הם לא אפשרו לכל התלמידים היהודים להיכנס , )תנועת נוער נאצית(אלה היו ההיטלריוגנד , להפתעתי קבוצת נערים בשער

  .לבית הספר

  .כך תמה תקופת לימודייוב גם פניות ההורים למנהל בית הספר לא עזרו
תנועת אלה יזמו הכשרת נוער לקראת עלייה לארץ  .אחותי ואני הצטרפנו לתנועת הנוער הציוני,לאחר הגירוש מבית הספר 

  .ישראל
  . נכללנו בקבוצות הבודדות שזכו לעלות ארצה עוד בתחילת המלחמה, למזלנו

  .היה שונה לחלוטין צעירהאחותי הגורל הורי ו
עברו ממקום למקום , הם הצליחו לשרוד למשך שלוש שנים.הם חויבו לעזוב את ביתם ועברו לאחת מערי השדה 1942בשנת 

  .שמרנו איתם על קשר במכתבים במשך כל אותה התקופה באמצעות הצלב האדום. ומצאו מקלט ארעי

ם מצאו מחבוא בדירה קטנה בתוך ארון בגדים בו הסתתרו בדוחק שמונה ה, חזרו הורי לעיר ברטיסלבה 1944בנובמבר 
  .נפשות

  .שם נתפסו ונשלחו למחנה ריכוז ממנו לא שבו,לאחר מכן הם עברו למחבוא אחר 

  .במותם 51אמי בת ו 57אבי היה בן . המועד המשוער של הגליית הוריאת על סמך עדויות של קרובי משפחה אנו יודעים 
היא  1944בשנת . הסתננה להונגריה ושהתה אצל קרובי משפחה בזהות שאולה, צעירה ממני בשלוש שניםה, אחותי לילי

משם . צבע עיניה היה שונה מהכתוב בתעודה שבידיה ועל כן היא נאסרה והועברה למחנה אושוויץ, החליטה לשוב לסלובקיה
  .בלבד 18ה מרעב ומטיפוס בהיותה בת היא נפטר 1944בחודש דצמבר . הועברה למחנה עבודה שטוטהולץ שבפולין

  

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

  .עוד בטרם הסתיימה המלחמה 1941אחותי הבכורה ואני הגענו ארצה בשנת 

  .ה ולבנוןסורי,לארץ הגענו ברכבת דרך תורכיה
  .בתום המלחמה הייתי בקיבוץ מרחביה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

  ".הצעירהשומר "בקיבוץ מרחביה עברתי שנתיים של לימודים ועבודה שבסופם נשלחתי לרחובות להדרכה בתנועת הנוער 

  .לגיבוש לקראת התיישבות ימית וחקלאית שיתופית" הצופים"עברתי לקבוצת  1946בשנת 

  .שייצר כדורים לתת מקלע" איילון"הפעילה הקבוצה את מפעל " ההגנה"בנוסף לפעילות החקלאית ועל פי דרישת ארגון 

  .עם תום מלחמת השחרור עלינו להתיישבות במעגן מיכאל

 ,לתפקיד מרכז המשק" נעורים"אז עברתי למוסד החינוכי , 1954שק ועבדתי כמרכז בקיבוץ עד לשנת נשלחתי לקורס מרכזי מ



 

  .ו"שנה מאוחר יותר עברתי לכפר ביל

  .עבדתי כשנתיים במחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית ולאחר מכן עבדתי במשק עצמאי

תפקידי האחרון בחברה היה . ן עבדתי בחברת תנובהשנים מילאתי תפקידים שונים במשרד החקלאות ולאחר מכ 15במשך כ 
  .מנהל המשרד לפיקוח

  .פרשתי לגמלאות 68בגיל 
שנים מתנדב  12ו ובמשך "ר ועד מושב כפר ביל"יו, בוגר המכללה למינהל, ההתשה ויום הכיפורים,אני בעל אות ממלחמות סיני

  .בביטוח הלאומי ברחובות" יעוץ לקשיש"ב

  
  
  

   2012אפריל  .כפר בילו
  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


