
 

  "ְ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

  זגלסקי :שם משפחה

  

  לובוב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           רכטר: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
  

Rechter 
  לובוב  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Lubov                                          

: מין

                    נקבה

 

  1924 :לידהשנת 

 

  טבולסק :  עיר לידה

  

       בלועזית
 Tbolsk                                          

  רוסיה  :ארץ לידה

 
  מנדל רכטר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חיה רכטר :האם שם פרטי ושם נעורים של

 
                                                    יבורוב : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Iborob 

  פולין  :ארץ המגורים

 
  תלמידה  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

     ).רוסיה(עיר טבולסק , )רוסיה, אזור וולגה(קולחוז , )אוקראינה(ליבוב  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

2005 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אבי היה אסיר . אימא חיה ואני, אבא מנדל, גרנו שלוש נפשות בבית. בעיר טבולסק שברוסיה 1924-אני לובוב זגלסקי נולדתי ב

בשבתות אבי היה מקבל אישור יציאה ועושה שבת אצל אחד . אימא הייתה שחקנית בתיאטרון, מאסר באזורביטחוני שריצה 

 1920- ב. והם התחתנו, בסוף האהבה ניצחה, בהתחלה הוריה של אימא לא הסכימו לקשר זה. ככה הוריי הכירו, המשפחות

שם גרה משפחתו של , חתי עברה לעיר יבורוב שבפוליןכשהייתי בת ארבע משפ. אבי היה ביניהם, שוחררו כל אסירים ביטחוניים

התקבלתי לבית . בבית דיברו אידיש, הולך לבית הכנסת, אבי היה מתפלל, חגגנו חגי ישראל, משפחתי הייתה מסורתית. אבי

  .ינתסיימתי שש שנות לימוד והתקבלתי לאמנזיה והייתי תלמידה מצטי. הלכתי לחוג שירה והצלחתי בתחום הזה, ספר פולני

  

  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

זוכרת היטב שהיה בית כנסת  .אחד המשפחות קיבלה אותנו, הבית שגרנו בו נשרף כליל ,הייתה הפצצה כבדה על העיר 1939- ב

מאז , אבי שהיה בתוכו הצליח לצאת ולברוח, הרבה מהם נרצחו, הנאצים הכניסו בתוכו מאות גברים יהודים ושרפו אותו, גדול

ימיים  20במשך , הייתה מורה לגרמניתש, אימא הסתירה אותי אצל חברה .40הוא חלה ועבר התקף לב למרות שהיה רק בן 

אימא התקבלה לעבודה בחדר אוכל , התברר שהגיעו חיילים רוסיים, יום נאצים עזבו את העיר 20תוך . גרתי בעליית גג בביתה

, היו הפגזות, התחילה מלחמה, הלילה זה מורה התחילה לצעוק, נסענו בתור קבוצה לתחרות שירה לעיר ליבוב 1941-ב .צבאי

, היה מפחיד נורא, בדרך מטוסים נאצים ירו מהאוויר עלינו, התחלנו ללכת ברגל לכיוון הבית, ייתה תחבורה הביתהלא ה

  .התפצלנו

היו פצועים  .הייתה בפאניקה, כשהגעתי הביתה אימא דאגה מאוד. ואני הצטרפתי אליו,  נסע לכיוון העיר,  איש צבע שהכיר אותי

נסענו בה , כשהגענו לתחנת רכבת .קילומטר 50עם סוס וכרכרה לעיר ליבוב שזה היה בערך  אנשי צבע שלחו אותנו, רבים באזור

היה קר מאוד ולא היו , אבי שכב ולא יכול היה לעבוד . עבדנו יחד עם אימא בחקלאות בקולחוז, עד שהגענו לאזור וולגה, מזרחה

, סיימתי בית הספר 1943- ב .נסענו חודש שלם לשם, החליטה שניסע לעיר טבולסק, אימא הייתה אישה חזקה .לנו בגדים חמים

  . באוניברסיטה רכשתי מקצועה מהנס בניה צבאי .1949התגייסתי לצבא ולמדתי באוניברסיטה צבאית עד 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

התחתנתי  1950-ב .שנים עד שביקשתי עברה לסנט פטרבורג 5- שם עבדתי כ, לימודיי נשלחתי למזרח המדינה אחרי שסיימתי

שנים  28, בסנט פטרבורג עבדנו על פרויקט מטרו בעיר 1953-ב .נולדה לנו בת בשם אולגה ולה נולדו שני בנים. עם לב זגלסקי

  .הבת שלי אולגהלפי בקשת , אחרי שבעלי נפטר עברנו למוסקבה .גרנו בעיר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

, קשיששנתיים הלכתי למועדון  .נכד גדול עלה שנתיים לפני בפרויקט של סוכנות. עלינו לארץ יחד עם הבת ונכד הקטן 2005- ב

  .רוצה לאחל שלא תהיה מלחמה: לדורות הבאים .מבית שאני גרה בו, אני מאוד מרוצה מעיר .עקב מצב בריאותי הפסקתי

  

 

 ,כרמיאל, סמיון ברומברג :ראיון

  2013אוגוסט 


