
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יהודית  אדיב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Stern שטרן  שטרן 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Edith 25/11/1925 נ / ז     אדית  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Leipzig גרמניה  לייפציג 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  לואיזה רוזנפלד  פייבל
  ):  נשואה לפני המלחמה/יתה נשו/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

    Leipzig   גרמניה  לייפציג 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

  תנועת הצופים היהודית I.P.D בית ספר                                 
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  טריאסט איטליה 30/11/39  גלילאה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

.  אימי לקחה על עצמה את העסקים של אבי אחרי שנפטר.  מתאונה1930 הוא נפטר בשנת .היו לו כמה חנויות, אבי היה סוחר
 .היינו ארבעה ילדים ואני הכי קטנה .ונים וגרביים שאותה ניהלהמהעסק נשארה חנות אחת של בגדים תחת

 .)1935שנת " (קרליבך"עברתי לבית ספר יהודי  10כשהייתי בת אחר כך , "שמידט"ש " שנים בבית ספר ע4למדתי 
 .תנועת הצופים היהודית בגרמניה– I.P.Dהייתי חברה בתנועת נוער בשם 

  
  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 שהיה הגבר ,אחי . כדי להסתתר שם שלא יבואו לפגוע בנותנאלצנו לברוח לשגרירות הרומני,  בליל הבדולח1938בשנת 

   .אחרי המהומות חזרנו הביתה.  מחנה חקלאי–לד א לא היה איתנו כי נלקח למחנה בוכנוו,היחיד במשפחה
ארץ ל 1936-ב כבר עלתה אחי ואחותי האמצעיים ברחו לדנמרק והאחות הגדולה :ניהמגרמים הצליחו לברוח כל האחים הגדול

הייתי בבית הספר ושלחו את כולם הביתה ואז התחילו אקציות  . במשך חצי שנה1939 אני נשארתי עם אימי מאביב .ישראל
אני , שים לאוכל והיהודים קיבלו חצי ממה שהגרמנים קיבלו הייתה חלוקת אוכל והיו תלו–כלפי היהודים והתנאים הורעו מאוד 

יום .  בכדי לעזור לי לעלות לארץקשריםוהם הפעילו ) I.P.D(אימי פנתה לתנועת הנוער שלי  .הייתי הולכת להביא את האוכל
דודי הגיע . וודות הייתה לי שבת להכין את המז.ישראל קיבלתי מברק שתוך יומיים אני יוצאת ל, ברביעי לנובמבר,שישי אחד

שתי מזוודות ששלחו לארץ ועוד מזוודה שהייתה (הייתה הגבלה מה מותר לי לקחת וכמה , לביתנו עם הפקיד של הממשלה
דודי הביא בקבוק יין והלך איתו למטבח והם שתו בזמן שאני , לוקחתהפקיד הממשלתי היה צריך להשגיח מה אני , )איתי

המטרה הייתה להגיע לרכבת לעיר ,  בערב8 היה ליהודים לצאת מהבית אחרי השעה אסור. ארזתי וככה הפקיד לא הפריע
אז ,  ולא קיבלה אישור8 ואמא הייתה צריכה אישור שמותר לה לצאת אתי עד לתחנת הרכבת אחרי השעה הסמוכה ָהֵלה

יצאנו . רכבת בעיר ָהֵלההוחלט שנצא הרבה יותר מוקדם לתחנה ושם דודי נעזר באישה לא יהודייה שהסכימה להביא אותי ל
זאת הייתה הפעם האחרונה , מוקדם ואימי הגיעה לרכבת איתי והלכה הביתה ואפילו לא הספיקה להיפרד ממני כמו שצריך

איתי ברכבת עד נסעה האישה שליוותה אותי . ושם נספתה" ריגה" נלקחה אימי למחנה המוות 1942 בשנת .שראיתי אותה
 ברכבת מָהֵלה הייתה קבוצת ילדים כמוני :ה שעות ואז באה הרכבת וחיפשנו שם את הקבוצה שליחיכינו שם כמ. שהגענו לָהֵלה

חלון וסביבי היו הנעמדתי ליד , לא הצלחנו למצוא אותם ופשוט עליתי לבד לרכבתבתחילה  . I.P.D-שעלתה לארץ דרך ה
  . וא את הקבוצה שלי בסופו של דבר היה איזה איש מבוגר ברכבת שעזר לי למצ.הרבה חיילים נאצים

י נשאצלם ישנתי . הם היו זוג צעיר. חיפשתי אותםוהיו לי שם בעיר קרובי משפחה , ישנו שם לילה. איטליהבסט אטִריהגענו ל
  . ותוך חמישה ימים הגענו לארץהפלגנו באוניה, שם מצאתי את הקבוצה שלי,  בחשמלית לנמלילילות ואחר כך הם שלחו אות

  

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

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

אביב למוסד של עולים חדשים שהיה משק -אחר כך עברתי לתל.  חודשים8 במשך משפחה אירחה אותיהגעתי לחיפה ו
 ילולול וגיד,  שם חיות משקוהי. זה היה באיזור של רחוב ארלוזורוב, חצי יום עבדנו וחצי יום למדנו,  כמו בית ספר,פועלות
 .ולמדתי חקלאות כפר סאלדעברתי ל 1942-באחרי שנתיים ו, עברתי לעין גב להכשרה חקלאיתלאחר שנתיים  .פרחים

 1951 התחתנתי ובשנת 1950בשנת  .שנתייםבמשך שלחו אותי מכפר סאלד ללמוד הוראה לגיל הרך בסמינר הקיבוצים 
  . שנים8גננת במושב במשך כעבדתי  .  ילדים3 נולדו לנו .עברנו למושב רגבה

  
  

  הילה אדיב: ראיון
  2010יולי . רגבה

  
  קרן אלמוג: עריכה

 



 

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



