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ד "י ,1924בנובמבר  �11 ב ,)כיו� אוקראינה(בפולי� ‘ חיה חביב לבית קסטנבאו� נולדה בעיר דרוהובי�

 ,ואביה משה ,היתה עקרת בית ,צילה אימ& .צילה לבית כה� ומשה לבית קסטנבאו�: להוריה, ה"תרפ'חשו� ה

  . כללי� יסודיה הספר� בבית 'בכיתה א �חיה למדה בפולי. חייט

 –וה והצטרפה לדודיה וורעייתו חד) אחי אימה(פנחס כה�  ישראל ע� דוד&�עלתה חיה לאר� 1933שנת ב

  . בכוונה להגיע מאוחר יותר ולא זכו ‘הוריה נשארו בדרוהובי�. חנו* ויהודית שכבר גרו באר�, )אבי( יהודה

  .ר ברחוב ישראליסאביב ברחוב יעל ובהמש* עברו להתגור�ה בתלובאר� התגוררה חיה ע� פנחס וחדו

. שברחוב טשרניחובסקי "בית חינו* לילדי עובדי�"בהמש* ב, אביב�בתל אונורד�ס תל"חיה למדה בביה

  .אביב� בצפו� תל, משק הפועלותבחקלאי ספר �תעברה לביללימודי תיכו� 

 גב ובהמש* עברה�וכשבגרה יצאה להכשרה בקיבו� עי� "הנוער העובד והלומד"חיה היתה חניכה בתנועת 

  .לדאס�ע� הגרעי� לקיבו� כפר

 לעתידש� עבדה בחדר האוכל והכירה את בעלה  "ב� שמ�"מוסד החקלאי עברה להתגורר ב �40בשנות ה

  .שהיה רפת� מטע� קבוצת אבוקה ,ל"ז זאב חביב

. שא��בעמק בית, השניי� עברו לקבוצת אבוקה. והחתונה התקיימה בחצר ביתנונישאה לזאב  1943בשנת 

  ).דדי(עודד , בקבוצת אבוקה נולד בנה הבכור). אקונומית(ש� עבדה כאחראית מטבח 

לאחר . בעקבות חבר� אהרו� קורצר, יהודה בשרו��עברו חיה וזאב להתגורר במושבה אב� 1947בשנת 

 את מחנות הריכוז וה� גרושניצלו מידי הנאצי� ושרדו  ,מוינה, מרדכי ומרי� �  זאב ו שלהורי הגיעו המלחמה

  .בדירה שכורה בבית שמואלי יחד

  ).מוקי(יואב ומשה , יהודה נולדו לחיה שני בני� נוספי���באב

  .יהודה��בשיכו� ותיקי� באבפרטי להתגורר בבית עברה המשפחה  �50 בשנות ה

� כמורה לעברית גיהודה ובהמש* �באב�ש "מטבח הפועלי�"ב, "הדסי�"חיה עבדה כטבחית בכפר הנוער 

  ).חלקית ובהתנדבותבמשרה ( ועובדת סוציאלית

יצחק ולאחר שנות עבודה רבות �תלקיבו� ט למוצרי� טרומיי� ב.ל.מפעל מב הכמזכיר עבדה, מאוחר יותר

   .יצאה לגמלאות

   . יהודה� ספר באב�� בבית ג� ו "משחקייה"התנדבה במש* שני� לעבוד ע� ילדי ג� ב מכ�לאחר 

  .דנה והילה, נטע, שרו�, רועי, שי, אורנה, מאיה, נועה: לחיה תשעה נכדות ונכדי�

  .גל וטל, רות�, נע�, שירה, יובל, גל: שבעה ניני� ונינותו

  .נהנית מהחיי� ומשפע עיסוקי� ובילויי�, יהודה�באב�" גני שרוני�"בדיור מוג�  עתהחיה מתגוררת 

 

  

 שנה 80במלאת לה  משפחתה של חיה חביב


