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  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מלצר :שם משפחה

  
  לב :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  מלצר:         איתו נולדתישם משפחה 
  

 Meltzerבלועזית
 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  לב

  בלועזית
Lev 

:                     מין

 ז
  :לידהשנת 

1936 
  וויטיבסק:  עיר לידה

  

 בלרוס :ארץ לידה Vitibsk בלועזית

 ריבה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק מלצר :של האבושם משפחה  שם פרטי

 בלרוס :ארץ המגורים Vitibsk בלועזית  וויטיבסק: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  ד-כיתה ג
  

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  קומסומוליץ, פיאונייר

  פטרובסק, רודני, רוסיה, עיר וויטיבסק, בלרוסיה:  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
  

 

  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  
 

  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(
  

. ריבהאבא יצחק ואמא , אחי הקטן משה ,גרנו בבית אחד אני. אז חלק מברית המועצות, בבלרוס נולדתי בעיר וויטיבסק

סבי . אך הורי שוחחו ביניהם ביידיש ואני למדתי להבין את מה שהם אומרים כי זה סיקרן אותי, יהייתה דתימשפחתי כבר לא ה
  . תה מנהלת חשבונות ואבי היה כלכלןיאימא שלי הי .היה אדם מאמין

היו לי . כשפת לימודים חובה בלרוסית -כבר היינו צריכים ללמוד שפה נוספת' אבל בכיתה ג, רוסי,למדתי בבית ספר כללי

 .יהודי-"יד'ג"אך היו גם אנטישמים שכינו אותי בשם גנאי , וכולם התנהגו אלי ממש יפה, יהודים ורוסים: חברים מכל הסוגים
אני חטפתי מלריה ולכן  לבא, אנו למחנה קיץ עם תנועת הנועריצ פעם אחת. רכ פיאוניי"אוקטיובריונוק אח -הייתי בתנועת נוער

ולה נשארו שני מדריכים להשגיח על הילדים בגלל שהייתי ח. נשארתי כל היום במיטה ולא יצאתי לטיולים עם שאר החברים
ואני עם חום גבוה למדתי מהם איך משחקים בשחמט ומאז . כדי לא להשתעמם הם שיחקו ביניהם שחמט. החולים במרפאה

 סנט פטסבורג, נסעתי הרבה פעמים לראות משחקים במוסקבה. בעיקר כדורגל, סוק בספורטאהבתי לע . אני כל הזמן משחק
  . ליושה עם דודי

  
  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, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים ,או בהתנגדות בריחהב
  

, הגרמנים התקרבו לעיר הולדתי וויטיבסק והפציצו את העיר. 1941ביוני 22ב נו בבלרוסכשפרצה המלחמה אצל 11הייתי בן 
). Rudnya(לעיר רודנה , )Smolensk(למחוז סמוליאנסק , מוויטיבסק נסענו למזרח. אנו נמלטנו מהעיר לפני שהם כבשו אותה

  . היו המון הרוגים ופצועים. הפציצו את הרכבת. הופצצנו על ידי הגרמנים כשהגענו לעיר

את אחי המת  כיסתה, אימי לקחה סדין לבן. אימי ואחי, בה היינו אני ,רודנה כשנרצח בהפצצת העיר 6היה בן , משה, אחי
ברחתי עם אימי . מי כמובן צרחה ובכתה מרוב צער על הרג בנהא. ר נרצחי הרכבתיחד עם שא בקבר אחיםוהלכה לקבור אותו 

ואימי , לי את ההפצצה עדיין יש לי צלקת המזכירה, אני נפצעתי בראשי. שם היו רופאים שחבשו את הנפגעים, לרכבת צבאית
קיבלנו שם חלקת  .)Soratkin(במחוז סורטקין ) Petrovsk(פטרובסק  הם חבשו אותנו ושלחו ברכבת לעיר. נפגעה בידה

הראנו בחנות את , תה לפי כרטיסי מזוןיהי החלוקה של המצרכים. כרוב וירקות אחרים, אדמה ויכולנו לשתול תפוחי אדמה

אבי , בזמן המלחמה. 1947גרנו בפטרובסק עד . ו לקנות אוכל ושילמנו בכסף שאימי הרוויחה במפעל צבאיותנהכרטיס של זכא
   .את נשות החייליםירת וש, היה כלכלן

  

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

 93% - יתה מפוצצת כולה וכמעט ולא נשארו בתי מגוריםיהיא ה, וויטיבסק -חזרנו לעיר הולדתי ,1947- ב אחרי המלחמה
אחרי המלחמה כתבנו . וגם זה היה סוג של נס שהיא הצליחה למצוא עבודה, מי עבדה בתור מוכרת בחנות כל בוא .הופצצו

אבל מכרים . אבי איננו נכלל ברשימת הנרצחים והנעדרים מכתבים למרכז האחראי על חיפוש קרובי משפחה וקיבלנו תשובה כי
  . הוא נרצח של אימי סיפרו לה כי מסרו את בעלה לגרמנים וכך למעשה

גם לא היו מבנים בהם היה  .מילכן נאלצנו לגור אצל חברים של א ,אבל לא הרוויחה הרבה כסף, בזמן המלחמה אימי עבדה
מי רצתה שאלמד א .אני הרגשתי לא נעים לגור איתם ולכן ישנתי בתחנת הרכבת. יתה מופצצתיניתן לחיות כי רוב העיר ה

אבל אני לא . ומלגת מחיה צנועה שלמד שם קיבל מגורים במעונות ותלושי מזון נוספיםבמכללה טכנולוגית בעיקר בגלל שמי 

הייתי טוב בגיאוגרפיה . תי מהשיעוריםיאבל לא נהנ, המורה היה יהודי. ני ובמיוחד משיעור שרטוטאמכתי מהמקצוע הינהנ
  . והיסטוריה

חלה עוד תהב .למדתי לנגן על אקורדיון ומנדולינה .יתה מגמת מוזיקה ולימודי ערבילמוזיקה בו ה פרסת התקבלתי לבי ךכר אח
, ואני מאוד אהבתי לנגן על אקורדיון, "מערביים"עד שעבר חוק שאסר ללמוד מקצועות וכלי נגינה , היה מותר לנגן על אקורדיון

נבחנתי , תיכוןאחרי שסיימתי את ה .שנות לימוד 10במקביל עדיין למדתי בתיכון וסיימתי . למוזיקה בית הספרולכן עזבתי את 
  . הירסטובחן מסכם והתקבלתי ללימודי היבמ

סיימתי את לימודי הוראת . היא רצתה שאני אהיה רופא - אך אימי לא רצתה, רציתי ללמוד היסטוריה במכללה לחינוך

רבתי אבל אל ידעתי ללמד גרמנית ולכן סי-גיאוגרפיה והיסטוריה, ושלחו אותי ללמד באיזה כפר מרוחק גרמנית, היסטוריה
וגם  ת הספרגם בבי המקצוע שאהבתי - שם מצאתי עבודה בתור מורה להיסטוריה. סירבתי וחזרתי לוויטיבסק. לעבוד שם

 ר כךאח, אותו אחד סידר לי עוד עבודה, מישהו הציע לי ללמד בעוד מקום. לימדתי משרה וחצי ולא היה מספיק כסף .במכללה



 

לא רציתי להצטרף למפלגה . טה ואני על קרשים לא היה לי יותר מקוםאימי ישנה על מי, היה חדרון קטן, עזר לי עם דירה

ופשוט רשמו , לימדתי והעברתי הרצאות לחברי המפלגה הקומוניסטית, משכרתאבל מישהו עזר לי עם הדירה וה, הקומוניסטית

פגשתי שם את . קבהנסעתי להלוויה ההמונית שלו במוס, כשסטלין נפתראני זוכר ש. בתור חבר במפלגה הקומוניסטית אותי
  . לרוב הוא היה הולך איתי למשחקי כדורגל. דודי, ליושה

, קבוצות קטנות את המשחקולימדתי  -משחק השחמט -אבל היה לי תמיד את התחביב שלי. הייתי מורה להיסטוריה בבית ספר

מיוחד ת ספר ממני ללמד בביובהמשך ביקשו  נוערהתנועת של בתחילה לימדתי בבית הפיונרים . םתחרויות בכל העולויצאנו ל

הכרתי את . תלמידי היו אלופי ברית המועצות לשעבר. אך הייתה גם קבוצת שחמט, הרוב היו של ספורט, למקצועות תחרותיים

  .נולדו לנו שתי בנות אלה ואינה, אשתי ווליה בעיר וויטיבסק

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, או התרבותיתפעילותך הציבורית , תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
עד , מתלמידים מיעוטי יכולת לא לקחתי תשלום כלל אם הילד היה מוכשרו, באופן פרטי רץ המשכתי ללמד שחמטגם בא

לא בזכותי . אני מאוד גאה בהם. בשחמט רב אומןוהשני  תלמידים שאחד מהם הוא אלוף שבדיה יש לי שני. שפרשתי לפנסיה

  . הם הגיעו להישגים אלו אלא בזכות החוכמה שלהם

אני חי  יוםכ. י גרות בקיבוץ איילת השחר וכפר גלעדייבנות. ואני עליתי מאוחר יותר בעקבותיהם, ייעלו לישראל לפנ יבנותי
  ".נוף צפת"בבית אבות 

  

  

  רבקה זך: ראיון

  2013נובמבר , צפת


