
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  
  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  פז -קני :שם משפחה

  

   מירה רות :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

       Grosenberger בלועזית  גרוסנברגר :שם משפחה איתו נולדתי

  מירה רות :שם פרטי איתו נולדתי

  

 Mira Ruth בלועזית
 

:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

14/6/1944 
  1מחנה עבודה קטאו: עיר לידה

                                                              

      Kattau1 בלועזית

                                           

  אוסטריה :ארץ לידה

 
  יולן כהן :שם פרטי ושם נעורים של האם  דוד :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
  :   מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   :ארץ המגורים  בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא
  

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

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  קטאו

                                                                                                              

  בלועזית
Kattau1 

      אוסטריה, וינה, בית חולים רוטשילד :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  מבורובית אמי בז

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  
Kefalus 



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

סוחר , 54הוא כבר היה אז בן . לקחו קודם את אבי לאושוויץ, את הנשיםלפני שלקחו , עוד בתחילת הכיבוש הגרמני

וכשהגיע לאושוויץ ונשאל אם הוא מעוניין בעבודה קלה או בעבודת כפיים הוא השיב לתומו בעבודה , אמיד בתחומו

לקחו את אחי שהיה אז בן עשרים . כבר נשלח למשרפות הגז 1944ייתכן שעוד ביומו הראשון במחנה במאי . הקלה

  .למקום שעד היום אינו ידוע לי

מעיר מגוריהן והעלו גם אותן , שכבר הייתה בחודש התשיעי להריונה, הוציאו את אחותי ואמי לאחר מכןלא הרבה 

החליטה אמי לרדת באחת התחנות ולהצטרף לכפריים שחיפשו עובדים , כשעברו בדרך אוסטריה. לרכבת לאושוויץ

האלטרנטיבה לעבוד בבית חרושת באושוויץ נראתה לה פחות מתאימה . ד הגסטאפולחוות החקלאיות שהיו תחת פיקו

העובדה שבכלל לקחו אותה לעבוד בחקלאות מעוררת . וכיוון שעמדה ללכת חשבה שהחווה החקלאית תתאים יותר

את . רהפליאה כיוון שהיא הייתה בחודש התשיעי להריונה ואנשי הגסטאפו והאיכרים חיפשו כוח עבודה ולא אישה ה

  .לקחו בהמשך לעבוד במחצבה 18בת ה אחותי

המיילד שלי . חזירים בו שיכנו את העובדיםהעל רצפת דיר  1במחנה הכפייה קטאו לפנות בוקר  01:00אני נולדתי ב

מספריים עם  ארגנה, שכבר ידעה שהיא עומדת ללדת, אמי. שנעזר בעצות כל הדיירים סביב 24היה רופא שיניים בן 

  . ים ואלכוהול וחדר הלידה כבר היה מוכןמספר חיתול

איכרי החווה הגניבו לה חלב ויועצי הביתן . בשל מצבה הנפשי הקשה של אימי לא היה לה מספיק חלב כדי להניק אותי

התוצאה הייתה שאני הייתי רעבה . ולכן דיללו אותו במים שנולדה זה עתה טענו שחלב מלא אינו בריא לתינוקת

הרשה המפקד לאימי לצאת איתי לבית חולים קרוב ומשם שלחו אותה , במהלך שאינו ברור לי עד היום. ודעכתי בגודלי

 שהיה במקורו בית חולים לילדים מנישואי תערובת ועל כן נשאר על תילו והמשיך לתפקד, לבית חולים לילדים בווינה

  . לאורך כל המלחמה

את האוזן . חטפתי מבחר מחלות מקומיות כמו דלקת ריאות ודלקת אוזניים חריפה, בהגיעי לבית החולים קטנה וחלשה

. מצוין אך רק באוזן אחתמאז אני שומעת ו, הנגועה ניתחו ועשו עבודה כל כך יסודית עד כדי הוצאת כל עצבי השמע

ילדים יהודים שהגיעו אליו חולים והושארו שם גם לאחר החלמתם עד תום בית החולים הפך להיות מקלט ל, בפועל

  . המלחמה

עם השחרור . כל שנת חיי הראשונה שהיתי בבית החולים ביחד עם אמי כלומר 1945שוחררתי מבית החולים במאי 

ם תעודת לידה חזרנו אמי אחותי ואני לזומבור והפליאה הייתה גדולה כשראו אותה עם תינוקת ביד ונוסף על כך ע

  .ת הנשר הנאצי על גביהמכשרה לחלוטין עם חות

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  



 

יודעת מאיזה נמל יצאנו אך השייט ארך איני . על אונייה בשם קפלוס, 4כשאני בת  1948אמי ואני עלינו ארצה בשנת 

  .האונייה הייתה רעועה ועם עומס יתר של אנשים וכמעט נטרפה בים. כשבועיים

כנראה בזכות פרוטקציה שהייתה לה , אמי שוכנה במעברה בבאר יעקוב ואותי הכניסה לפנימייה בחיפה בשם אמונה

לאחר תקופה . תנו אח של אמי להתארח אצלו בצרפתהזמין או, בהיותי בת חמש, כעבור שנה. דרך אמה של חנה סנש

לשם נסעתי , סיום מסעותיי היה בשוויץ. בצרפת הועברתי ללא אימי למכרים באנגליה וגם שם ביליתי מספר חודשים

בנק של חשבונות  שהספיק עוד לפני המלחמה למסור לה מספר, עם אמי כדי לנסות לאתר חלק מרכושו הרב של אבי

  .םכספים שהיו לו ש

' גרנו בקריית שמואל ואני הוכנסתי לכיתה א. חזרתי עם אמי ארצה, בתום מסעותיי באירופה, לאחר כשנה וחצי

עברתי עם אמי לגור  9בהיותי בת . כבר הספקתי לשכוח 4כאשר את העברית שלמדתי מגיל , באמצע השנה

למעשה , תפס את מקומו אבי השניכעבור שנה אמי התחתנה בשנית וכך . בירושלים לבית שבו אני מתגוררת כיום

. קילוגרם בלבד 36הוא היה ניצול שהגיע מאושוויץ ואיבד שם את אשתו ובתו ובעת השחרור שקל . היחיד שהכרתי

  .מאוד אהבתי אותו ואת חבריו ואפשר לומר שהחל מתקופה זו חיי הסתדרו

סיימתי , התגייסתי לחיל האוויר ".תיכון ליד האוניברסיטה"בירושלים וב" מעלה"למדתי בבית הספר היסודי 

  . באוניברסיטה תואר ראשון בספרות ובתולדות האומנות ותואר שני בספרות וקולנוע

שנה לאחר מכן התחלתי לעבוד בטלוויזיה הישראלית בראשות השידור כמפיקה . נישאתי ונולדה לי בת 1969בשנת 

 .תי פיתוח קול ונגינה על כינורמדובנעוריי גם ל, ונותכמו כן עסקתי בכתיבת ביקורות בספרות בעית. ועורכת תוכניות

ר לעבודה סוציאלית ומנהלת מרכז "כיום היא ד. התחתנה וכיום יש לה שלוש בנות, עם השנים בתי גדלה ויפתה

  . בנתניה וגרה במושב מזור" הורים וילדים"

  ".עמך"וחברה פעילה בעמותת , ערכיה ספרותית, משחק, שירה: כיום אני פנסיונרית שעוסקת בתחביבים שונים

  

 

  הסיפור נכתב על ידי מירה רות קני פז

  2009 נובמבר, ירושלים

  


