
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית
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 .1-700-505-202" רוח טובה"-לשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות שעלו בעת הביקור ניתן להתקשר ל .4

  

  יוםושם פרטי כשם משפחה 

  אדלשטיין :שם משפחה
  

  יהודית :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  סדובניק:  שם משפחה איתו נולדתי
  

 בלועזית
  

sadovnek 
  יהודית :שם פרטי איתו נולדתי

  

  בלועזית
judit 

:                     מין

  נקבה
  : לידה שנת

1938  
 

  רנוביץ'צ:  עיר לידה
  

  רומניה :ארץ לידה charnovizבלועזית

  חיים סדובניק :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  יטקה זילברמן:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  רנוביץ'צ:    מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  

  בלועזית
charnoviz 

  :ארץ המגורים
 רומניה

ילדה בת שלוש : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  וחצי

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  לא: מקצוע לפני המלחמה
)                               מורה, סנדלר, תלמיד(

  לא :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

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

  בלועזית רנוביץ'גטו בצ :ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  יהטרנסטיר

 בלועזית
  

  צרפת:    המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1945 



 

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

  רנוביץ'צ: לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת 
  

  :שנת עליה  עד מתי ציין ממתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1957  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  מספייה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון

  
עזבנו את הדירה  .שהיתה אז חלק מרומניה, בירת בוקובינה, רנוביץ`הייתי רק בת שלוש וחצי כשגירשו אותנו מן הבית בצ

תנורי , דירה יפהפייה שכבר אז תוכננה ועוצבה על ידי אדריכל ובה רצפות פרקט, א בקומה השנייה36גסה  טיגייטס בדרייפל

כל ; ל קנה כמתנת נישואים להורי"פסנתר כנף שחור היה שם שסבא שמואל ז גם.  חימום גבוהים מחרסינה וחדר פרטי לעוזרת

  .  אילו נשארו מאחורינו וגם עגלת הבובה נשארה

  

עזבנו את הבית כשאנו לוקחים  –אני במעיל לבן  –לבושים במיטב בגדינו החמים  1941היה זה בסוף הסתיו תחילת החורף 

בכה , נדרם רומני שבאופן נדיר הפגין אנושיות'ז, ל"לפי סיפור של אבי ז .תאיתנו חפצים מעתים ומצטרפים לשיירה של מאו

מחוז במערב אוקראינה כשנהר הדניסטר מפריד , טרנסניסטריהב גורשנו לעיר מוגילב ?לאן אתם הולכים לבושים כך-: ושאל

  .שו בידי השלטונות הרומניםבוקובינה וצפון מולדביה שגור, בינו לבין רומניה ושטחו הוסב לאזור ריכוז ליהודי בסרביה

  

  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
  

  
גרנו בצפיפות רבה ;  למוגילב יהודים מקומיים הוציאו אותנו מן השיירה והכניסו אותנו לביתם בו הסתתרנו תקופהבהגיענו 

היהודים ממוגילב הצילו את חיינו ואחר כך הצילו אותנו סבא . ובערב הראשון בכיתי ואמרתי שאני רוצה לישון במיטה שלי

אבי גם שילם עבור אישור . על ידי אישור שקבלו מהרומנים תמורת כסף רנוביץ 'שנשארו בצ, זכרם לברכה, שמואל וסבתא חנה

  .כזה אבל רימו אותו והוא לא קיבל תמורה כמו שקרה לרבים אחרים

  

חלק מן האנשים מסרו לנו את המטבעות והיו כאלה ; ל היה שולח לנו מטבעות זהב עם כל אחד שנסע למוגילב"סבא שמואל ז

כשאני מנסה להיזכר בפרטי ההתרחשויות באותו  . וקבלנו תמורתם מזון וביגוד, סחרנו, נועם הכמות שהגיע אלי. שלא מסרו

  :תמונות בודדות מעורבות בסיפורים ששמעתי מקום אומלל עולות בזיכרוני 

  

ומקבל זריקות , מוגדר כחולה אנוש על ידי רופא שנמצא במקום, אני רואה חדר שם אני יושבת עם אמי על מיטה בה שוכב אבי"

כולם רצים למטה ; ברקע נשמע זמזום מטוסים ורעש של פצצות נופלות, מנורת פתיל מאירה את החדר באור קלוש. ופיוםא

אני רואה ילדים רזים  .אני רואה את אימי רצה בן הפצצות לחפש מישהו שיזריק לאבא .להסתתר ואומרים לנו שיתפללו עבורנו

אני רואה חדר עם אנשים רבים ישנים  .רואה אנשים מובילים גופות בעגלות אני .מאד אוספים שאריות מזון ברחוב ושמים בפה

, אידה ופאולינה, אני רואה את עצמי ואת שתי בנות דודתי .אני רואה את אמי רזה מאד ופצעים גדולים על רגליה .על שולחנות

ד אני רואה בסוף המלחמה את עו .יום-אבל איני זוכרת דבר על מעשי ביום, שגרו באותו חדר ושאביהם נפטר שם ממחלה

אני רואה את אבי יושב בחוץ על  .הגרמנים המובסים במעילים ארוכים ובמגפיים דופקים על הדלת ומבקשים מים וגם מקבלים

  ."כיסא מול השמש ומתאושש ממחלתו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(



 

  

  

יחד , ומצאה עצמה, נסניסטריהעברה את תקופת המלחמה  בטר, מניהרו, רנוביץ'בצ 1938ילדה בת עשר שנולדה במאי , אני

זמן השהייה בפריס התארך כי  .כדי להצטייד באשרת כניסה, הגירה לוונצואלה ובדרך עצירה בפריס: הסיבה. בפריס, עם הוריה

  ,כמו שרבים עשו, היה אפשר לזייף ולרשום בדרכון לאום אחר. לא נתנו אישורי כניסה ליהודיםהשלטונות של אותה מדינה 

  .ל אמר שאחרי מה שעבר בשואה הוא לא מוכן לחיות במדינה בה יהודים לא רצויים"אבל אבי ז

  

למדתי בחריצות ובתמיכה . הוריי נרשמו בסדנה ואותי רשמו בבית ספר לבנות. גרנו בחדר קטן במלון:  שהינו בפריס כשנה וחצי

אני  . prix d"excellenceכפרס הצטיינות  ותוך חדשים מספר שלטתי בשפה ובסוף השנה קיבלתי ספר,  רבה של המורה

אחרי הלימודים וסיום השעורים הייתי משחקת עם חברות בגינה שליד המלון  . זוכרת את התקופה בפריס כמהנה מאוד

 1948למאי  14כשהוכרזה המדינה ב. ל כמובן עקבו אחרי הנעשה בישראל"הוריי ז .ומטיילת עם הוריי בפריס ואתריה

שעשתה סיבוב הופעות במדינות רבות בעולם כנציגת  ההתרגשות הייתה רבה ומאוחר יותר חגגנו בהופעה של שושנה דמארי

  .  ישראל היא הייתה מאד מרשימה בשמלה לבנה ארוכה וכולם התאהבו בה ובארץ. תרבות של המדינה החדשה

  

אני לא כל כך .   palais de chaillot-פלשתיני שיתקיים ב-בנוסף נוכחנו בדיון של האומות המאוחדות על הנושא הישראלי

ל הודיע למורה שעלי "אבי ז, הלוונצואלכאשר קיבלנו את אשרת הכניסה  .ל היו מאד נרגשים"הבנתי על מה מדובר אבל הוריי ז

אך עזבנו ואחרי נסיעה ארוכה באוניה  !"תישארו כאן? מדוע אתה עוקר את הילדה שוב" :היא אמרה לו בהתרגשות. לעזוב

ללא רכוש , מהגרת, 11ילדה בת : מצאתי את עצמי שוב על מפת השבת של יוסל ברגנר, ליד קאראקאס, לה גואירה-ממרסי ל

ותי בבית הספר של הקהילה רשמו א !ספרדית: הנדרשת להתאקלם בחברה עשירה ומפונקת וללמוד שפה חדשה, או כסף

הייתי . היה לי קשה ואמרתי שלעולם לא אדע ספרדית אבל התפיסה בגיל צעיר טובה ומהר מאד שלטתי בשפה. היהודית

  .השתתפתי בהצגות ודקלמתי באידיש, פעילה

  

 1957באוגוסט  . לכמה חדשים בתור תיירים ל לא שכח את חלומו הציוני וכשסיימתי בגרות החלטנו לנסוע לישראל"אבי ז

טיילנו , אביב-שכרנו דירה בתל. ל באו לקבל אותנו והתאכסנו אצלם כמה ימים"חברי ילדות של אבי ז: הגענו לחיפה באנייה

בכל מקום קיבלו אותנו באהבה ומיד הגישו לנו סודה . ל שהיו מפוזרים בכל קצותיה"בארץ וביקרנו אצל חברים של הורי ז

מה גם שהצעירים  ,ידעתי עברית בסיסית אבל לא יכולתי לנהל שיחה. התחלתי ללמוד באולפן .וקונפיטורה בצלוחיות קטנות

  .ל התחיל לדבר על חזרה"ואז אבי ז, עברו כמה חדשים .שהכרתי בארץ רצו לתרגל אנגלית והעדיפו לדבר איתי בשפה זו

  

חרי דיונים והתלבטויות הוחלט שכולנו בהיותי בת יחידה אמי סירבה לחזור בלעדי וא. אמרתי לו שאני רוצה להישאר בארץ

שהוקמה במיוחד לחגיגות שנת , מחלקת האכסון, חיפשתי עבודה והתקבלתי בלשכת התיירות הממשלתית .נשאר בישראל

את יום העצמאות העשירי למדינת ישראל חגגתי  .היות ולא היו מספיק חדרי מלון כדי לאכסן את כל התיירים, העשור למדינה

בתור תיירים קיבלנו כרטיסים על הטריבונה . לילי של צבא הגנה לישראל ולמחרת במסדר צבאי בירושלים עם הורי במפגן

  . והסעה באוטובוס 

  

שייכות וגאווה בהיותנו במדינה שלנו ובצפייה בצבא , הרגשנו אהבה. ל שר שירי ירושלים שלמד בילדותו"כל הדרך אבי ז

יום העצמאות העשירי הוא יום , עבורי .רובם עוינים, כה חיו תחת שלטונות זריםרגש עילאי עבור אנשים שעד , ובחיילים שלנו

  .תושבת מדינת ישראל והבנתי את גודל האירוע, 20הייתי בת ! הכרזת המדינה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):דורות הבאיםל

  

  

יש לי שני בנים  1963התחתנו ב. בקפריסיןהכרתי את בעלי בארץ הוא נולד באותה עיר כמוני אך לא היה במחנות הוא היה 



 

הקמנו , עבדנו כל החיים. כ במשרד תעופה"המשכתי לעבוד במשרד נסיעות ואח. הוא היה חיפאי וגרנו בחיפה. שיהיו בריאים

שני הבנים שלי גייסו בצבא אחד היה מפקד טנק והבן השני שירת בחיל האוויר . בריא משפחה יש לי נכד אחד שיהיה

מצד שני צריך . לדורות הבאים ארצה למסור שלעולם לא ישכחו את מה שהיה בשואה ושאסור שיקרה זאת שוב. בתקשורת

  !לחיות ולהיות שמח

  
  2014אפריל , חיפה, טל קיס: ראיון

  


