
 

 "ְלדֹורֹות"                                         
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

 

 השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

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

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישהשל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 יוםשם משפחה ושם פרטי כ

 מוטקין שם משפחה:
 

 אהרון  שם פרטי:
 

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

  מוטקין :איתו נולדתישם משפחה 
 

 Motkin  בלועזית

 אהרון :איתו נולדתישם פרטי 
 

  בלועזית
                  Aharon                         

 מין:                     
 זכר

 8341/40/52 לידה:שנת 
 

 בוברויסק: עיר לידה
 

  בלועזית
             Bobruysk                               

 בלארוס  :ארץ לידה
 

 שלמה מוטקין  של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 

 חיה )חייצ'ה( קנטרוביץ'  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

                            לפני המלחמה: מקום מגורים קבוע
 

  בלועזית
 

   ארץ המגורים:
 

  :המלחמה לפני השכלה4תואר אקדמי
  )יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

 

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

 
 

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

                                                                                       

  בלועזית במידה והיית בגטו, ציין את שמו
                                                                                                                                                    

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
 

  בלועזית
 

  המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
                                                             

 :  תאריך השחרור
 
 

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

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
 

 ממתי עד מתיבמידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין 
 

 עליה: שנת
 

0//1 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 

http://www.ledorot.gov.il/


 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 )מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 
 . 5פרצה המלחמה בברית המועצות, אני הייתי בן  0//8341940בתאריך 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת ,או בהתנגדות בריחהב
 
 

 ישובו הביתה. , רוב היהודים התחילו לברוח ברגל במחשבה שזה רק לכמה ימים ואזקהגרמנים התקרבו לבוברויס
עברנו כמה תחנות ביניים והתחנה האחרונה הייתה אוזבקיסטן. אותם האנשים שלא עזבו עם פרוץ המלחמה נהרגו ברובם, 

 דודתי נהרגה במהלך מתקפה אווירית ודוד נוסף שלי נהרג בגטו יחד עם אשתו. 
 

באוזבקיסטן חיינו עד תום המלחמה בתנאים מאוד קשים למחייה, לא היה לנו מה לאכול, לא היה גז וחשמל אך היה מזג אוויר 
קר. בקיץ היינו אוספים גללים של חיות וזורקים לתנור בחורף וזו הייתה הדרך היחידה שלנו להתחמם. קיבלנו גם כרטיסי אוכל 

 מזון.בהם יכולנו לקבל מעט 
 
 חזרנו לבלארוס , הביתה אך כבר לא היה בית ולא היה לאן לחזור. 3//0בשנת  

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  

 הביתה, חייך אחרי המלחמה, העפלה4 עליה(:)השחרור וחזרתך 

 
 

ההורים שלי קיבלו דירה קטנה מהממשלה, בעלת חדר אחד ומטבח קטן. אחי בוריס החל ללמוד וגם אני למדתי בערב ועבדתי 
 ר ראשון, שני ושלישי וכך נשארתי לעבוד באוניברסיטה.ביום. לאחר סיום ביה"ס המשכתי בלימודי המתמטיקה, תוא

 
 תמיד רציתי לעלות לישראל אבל לא יכולנו, אימי חששה ממצבה הבריאותי, היא נפטרה מהתקף לב.

 נישאתי לרעיה ונולד לנו בננו, אנטולי.  0/93בשנת 
 

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

 לדורות הבאים(:
 

 
 ה מאוד קשה.עלינו לארץ, כאשר עלינו מאוד רצינו ללמוד עברית אבל עקב הגיל הי 1//0בשנת 

 יש לי שלושה נכדים, יותם, דביר ואגתה, הם גרים בירושלים ואנחנו נפגשים אחת לשבוע.
. 0בארץ עבדתי בבתי ספר שונים וכשיצאתי לגמלאות החלטתי להתנדב בעזרה לילדים במתמטיקה אך היו לי שני תנאים: 

 . שהילד ירצה ללמוד.8אקונומי קשה.  -שהילד יהיה במצב סוצו
 

 

 5102יהוד מונסון, יוני 


