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  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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רוטמן :שם משפחה
  

  נחום :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            רוטמן :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
Rothman  

 
  נחום  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Nahum                                         

: מין
                    זכר

 

  21/04/1926 :לידהשנת 
 

   וב'רוגוצ:  עיר לידה
  

       בלועזית
Rogotz'ov                                           

  בלארוס  :ארץ לידה
 

  חיים רוטמן :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  חסיה  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    וב 'רוגוצ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Rogotz'ov 

  בלארוס  :ארץ המגורים
 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  רוסיה               )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
1991 

  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(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

', הלכתי לבית ספר רגיל עד כיתה ו. מא ואבא בבית פרטי שהיה ברשותנויהיו לי שני אחים וגרנו ביחד עם א. 1926נולדתי בשנת 

כולם אמרו לי שאני ילד . העברתי את הזמן עם החברים שלי והאחים שלי, ילדים בחוץ שיחקנו במשחקי, והייתה לי ילדות רגילה

התחילה המלחמה ואז העבירו אותי ' כשהייתי בכיתה ו. ולעבוד במקום טוב כשרוני ואם אשקיע אוכל להגיע להישגים מרשימים

  .לבית ספר צבאי

  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

. שהייתה שייכת לסין, וריה'נשלחתי לבית ספר צבאי שבו ואחרי כמה שנים התגייסתי לצבא אמיתי והעברתי את השירות במנג

היו לנו מכוניות עם רדיאטור אבל . כל הפלוגה הייתה צריכה לעבור את המדבר. וריה'אני זוכר שבאוגוסט היה מאוד חם במנג

היו גם חיילים . אז הורו לנו לחיילים לסחוב את המכוניות ואת התותחים. הן לא זזו. שהן הפסיקו לעבוד, כך התחממוהמכוניות כל 

, היינו כל כך עייפים וצמאים. ראינו מזרקה, וריה'כשהגענו למנג. לא היו מים ולא היה לנו מה לשתות, היה חם. שסחבו נשקים

ו לנו לשתות כי היינו מחוממים מדי מההליכה וסחיבת התותחים והמקדים פחדו אבל לא הרש. והמזרקה הזאת הייתה פשוט נס

כשאנחנו , אחרי חצי שעה. אז רק הבכירים הורשו לשתות מן המזרקה. שאם נשתה מן המים הקרים לקראת הערב נהיה חולים

  .יבל כוס מים אחת בלבדכל חייל ק. גם אנחנו קיבלנו לשתות, התקררנו קצת והמים שהבכירים לקחו מן המזרקה התחממו

  

כמו כפפות או מגפיים סרוגות ואני לא , חיילים כפריים קיבלו משלוחים טובים. אני זוכר עוד שהרשו לנו לקבל משלוחים מן הבית

. אבל בהמשך הסתבר שהיא הייתה מאוד שימות. חשבתי? מה אעשה עם סכין גילוח. אלא רק סכין גילוח, קיבלתי משהו כזה

אז אני השתמשתי . מאוד טובה וחדשה וניתן היה להשחיז אותה אחרי השימוש ולהשתמש בה פעמים נוספות זאת הייתה סכין

. כשהמפקד ראה שאני משתמש בסכים כזאת טובה הוא ביקש ממני גם להתגלח בה. בה ונתתי גם לחיילים אחרים להשתמש

  . והמפקד התגלח בה. הסכמתי, כמובן, אני

  

אז אני הראיתי . אף אחד לא הורשה לצאת מהביס בלי אישורים מיוחדים. ביקש שאבוא אליויום אחד קיבלתי מכתב מאחי ש

הוא הבטיח לי שיחתום על ) בגלל שנתתי לו להשתמש בסכין שלי(למפקד שלי את המכתב מאחי ובגלל שהייתי חביב עליו 

אבל יום אחד הוא הגיע אליי , ורשה לצאתכי אף אחד לא ה, עליי" עבד"בהתחלה חשבתי שהוא . המסמכים וייתן לי לצאת אל אחי

אני  . לי גם את ההמלצות האישיות שלו ונתן, עם המסמכים חתומים ואמר שאלך אל מפקד הבסיס כדי שגם הוא יחתום עליהם

המפקד דרש לראות הוכחות שבאמת אחי רוצה לראות אותי ואני . שאולי מפקד הבסיס לא ירצה לחתום, מאוד חששתי גם אז

  .ואני יצאתי הביתה אל אחי. חתםואז המפקד . ו את המכתב שאחי שלח ליהראיתי ל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

לתי מכתב מאחי שבו הוא אמר שכבר הרבה זמן אבל אז קיב. רוסאהשתחררתי והתכוונתי לנסוע לבל, אחרי שהמלחמה נגמרה

ושם עבדתי במפעל וגם  אז במקום זה נסעתי לאירקודסק. וסלא התראינו והוא היה רוצה לראות אותי לפני שאני עובר לבלר

יום אחד נסעתי לבטום לחופשה ואשתי לעתיד גרה . כך עבדתי ולמדתי שם בערך עשר שנים. עשיתי קורסים של אלקטרוניקה

  .  שאר בבטום וכעבור זמן קצר התחתנויאני החלטתי לה. ה שםועבד

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים



 

אלא בכל מיני , במקצוע שליהייתי בפנסיה עוד כשגרנו בברית המועצות ופה לא עבדתי . כשהגענו לארץ כבר הייתי בפנסיה

היה . כשעזבנו את ברית המועצות המצב שם היה מאוד קשה. סתם בשביל להרוויח עוד קצת כסף, עבודות קטנות ומזדמנות

וזה . ובשפע, כשעלינו לארץ הופתענו לגלות שיש פה הכל. והיו תורים ארוכים לכל בגד חדש שהגיע לחנויותמחסור במזון ובביגוד 

  .לוצריך לחכות בתור ויש פה הכנחנו מאוד מרוצים שפה לא א. היה מדהים
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