
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קטורספ

   :שם פרטי

  הפנינ

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 Leibowits בלועזית                                        ליבוביץ: איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין                         Paraschiva בלועזית  פרסקיבה :איתו נולדתישם פרטי 

    נ
   :לידהשנת 

4.12.1937 
  רומניה :ארץ לידה           Nedesh, Cluj בלועזית                                                           'קלוז, נדש :עיר לידה

 שרה אדלר :שם פרטי ושם נעורים של האם  ישראל :האבשל ושם משפחה  שם פרטי
 

 רומניה :ארץ המגורים Odobesti בלועזית  אודובשט :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
  

  

                                                                                        .רומניה וכפר סמוך, אודובשט  :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

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 כפר ליד אודובשט

  :  תאריך השחרור
23.08.1944 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

  לבית ההורים באודובשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1965 

  ציין את שמה, באנייה במידה ועלית

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 ,הוא מילא תפקיד עם סמכויות של רב. י היה ראש הקהילה היהודיתאבהוריי היו דתיים ו. גדלתי באודובשט כבת יחידה להוריי

ילדותי , אימי הייתה בבית .ולימדו אותי עברית בבית "מזרחי"כמו כן הורי היו חברים בארגון . וחט בקהילהוש מוהל, היה חזן

 . אני זוכרת תקופה זו כשמחה וטובה .זורבחברת ילדים יהודים רבים שהיו באנות ממנה עד גיל הגן היהייתה יפה והספקתי ל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

  

לנשים והילדים לצאת אך את הגברים לקחו בתחילת הכיבוש הנאצי סגרו את כל היהודים בבית הכנסת ולאחר כיומיים נתנו 

  .נשים במחסן 3אני ואימי חזרנו הביתה בלי אבא והגרמנים לקחו את כל חסרי הבית ושיכנו אותנו עם עוד . לעבודות פרך

משפחה רומנית עמה היינו ל גענוה כפרב .ואכן ברחנו לכפר סמוך תי המשפח נוהיהודים בקהילה יעצו לנו לברוח בגלל מעמד

חודשים הם החלו לפחד מפני הלשנה של השכנים עשרה לאחר תקופה של . דים והם הסכימו להחביא אותנו באסםמיוד

ברחוב עצר אותנו חייל גרמני שביקש תעודות אך . נאלצנו לחזור העירה בכדי לחפש אוכל ומסתור אחר. והתקשו לכלכל אותנו

. אני עזרתי לה וכך קיבלנו אוכל, במרתף זה אמא בישלה וניקתה. ולכן נלקחנו למרתף יחד עם נשים נוספות, לא היו בידינו

תפקידי היה לנקות מגפיים של קצינים נאצים וכשהם באו לקחת את המגפיים הביעו את חוסר שביעות רצונם בכך שבעטו וירקו 

  .1944עד שרוסיה פלשה לרומניה באוגוסט שהינו במרתף זה . עלי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

י משפחה שניצלו נבביתנו אירחנו גם ב. בתום המלחמה חזרנו לבית באודובשט ואבי חזר מעט אחרינו ממחנות העבודה

  , הורי עלו ארצה 1958ה  משום שאבי עבד שם כראש הקהילה ובשנת לאחר מכן עברנו לגור בוטרה דורנ. מאושוויץ

עלינו ארצה דרך איטליה  .ובינתיים נולד לנו בן 1965אני נישאתי והגשתי בקשה לעלות ארצה אך הבקשה אושרה רק בשנת 

  .וקיבלנו בית בבית שמש

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  



 

י בין עבודות עד והתגלגלת באני הלכתי לאולפן בתל אבי. עברנו לגור עם אימי בבת ים לכןת שמש התקשינו להתקיים לבד ובבי

  .ןבני למד וסיים תיכו. בבת ים ולאחר מכן בקסטל לעבודה קבועה בלשכת המס של הפועל המזרחי

ומסיימת עשרים ושבע  גדולה בתה: יש לי שלושה נכדים. חולים מכביכיום אני גרה בתל אביב ומתנדבת בחדר האחיות בקופת 

 .ארבע ל והקטן בן"קצין בצה ,עשרים ואחדהשני בן , תואר בהולנד

  

 

  , גבר יעל: מראיין

  .תל אביב, 2012מרץ 

  


