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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  בוטביניק

  :שם פרטי

  מקס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  בוטוביניק

 בלועזית
Botvinnik  

 
  מקס:איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
Max 

:            מין

 זכר
  :לידהשנת 

1935 
  :  עיר לידה

  מינסק

  בלועזית
Minsk 

  :ארץ לידה

 ברית המועצות
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  משה בוטביניק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ברוניה גוטפריינד
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  מינסק

  בלועזית
Minsk 

  :ארץ המגורים

 ברית המועצות
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

 באזור מינסק יערות, מינסק גטו
  ציין את שמו, גטובמידה והיית ב

 גטו מינסק
  בלועזית

Minsk  

  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
  )יהגרמניה ואיטל, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

1992  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
המגורים . קצין תחזוקה של טנקיםהיה הוא . לפני המלחמה התגוררנו במינסק בשכונת מגורים צבאית מאחר ואבי שירת בצא קבע

או שיהורי נ.מטר ממינסקוקיל 120עיר קטנה במרחק של כ , בעקבות יחידתו עברנו לעיר סמורגון. 1939ה זו נמשכו עד שנת נבשכו
למרות שגרנו בשכונה צבאית אני זוכר ילדות בקרב משפחה גדולה עם הרבה . כאשר אני נולדתי 19אימי הייתה בת . מאוד צעירים

הרבה ילדים ובילינו  וזכור לי שבמשפחה הי. אימי הייתה הבת הצעירה למשפחה עם הרבה ילדים אני לא יודע בדיוק כמה. ילדים
כשהתחילה המלחמה . כפפותואימי עבדה ככלכלנית במפעל לייצור מוצרי עור כמו תיקים . וכיתלא הלכתי למסגרת חינ. הרבה יחד

תנו כי יאבי כמובן כבר לא היה א. כיוון שהבית שלנו היה בבנייה, אחות אימי, חזרנו מסמורגון למינסק והתגוררנו בבית של דודה
  .יחד עם משפחתה של אמא, שרק נולדה ,אני ואחותי התינוקת, כך שבמינסק היינו רק אמא .  הוא יצא יחד עם היחידה שלו לחזית

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):אולי למי עזרתבמי נעזרת או , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

. הפסיקה לנסוע תחבורה ציבורית.  למרכז העיר אי אפשר היה להגיע. המלחמה החלו הפצצות כבדות על מינסק עם פרוץמיד 
כנסו יוהידיעה הברורה שעוד מעט הגרמנים יאוויריות הקשות על העיר הפצצות הה בגלל .  באוויר היה עשן וריח כבד של שריפה

הגענו ברגל תוך יומיים לעיר  בלתי פוסקתתחת אש כבדה ו.  החליטו לעזוב את מינסק) דודים(ם אחרים משפחתי וקרובי, לעיר
הכוונה הייתה להתקדם בדרך . סוס סחב את את החבילות עם החפצים שלקחנו. )בחשמלית לוקח כשעה להגיע לעיר זו( בוריסוב
  .מזרחה

שעובר בסמוך לעיר ) (Berizenaבור את הגשר שמעל נהר בריזנה לעלהתקדם הלאה מהעיר בוריסוב כי היה צריך לא הצלחנו 
למחרת הגרמנים נכנסו לבוריסוב והכריחו .ולא יכולנו לעבור את הגשרמאסיבית באותו זמן הצבא האדום היה בנסיגה  . בוריסוב 

  .אותנו לחזור למקום ממנו באנו
  
כל יהודי מינסק וסביבתה  חוייבו לעזוב את ".  ורים יהודיתנפת מג"תנה פקודה על ידי המטה הגרמני על הקמת ינ 20/7/1941ב

  .מאחורי גדרות תיל בתוך גטו מינסק מקום מגוריהם ולעבור להתגורר
עשינו זאת דרך הגדרות . כדי לא למות ברעב החלפנו חפצים שווי ערך שהיו ברשותנו תמורת מזון. מזון לא היה בנמצא בתוך הגטו

כיוון שהחילופין נעשו . החליף חליפה תמורת שק קמח,אח של אימי , דוד שלי.לא היו בסביבההתיל בעת שהשומרים הגרמנים 
שק ח שקיווה דודי לקבל התברר להיות וכך קרה ששק הקמ. את הסחורה שקיבלו קבמהירות לפני שיתגלו לא היה אפשר לבדו

יום אחד אחותי . מי אולצה לצאת לעבודיא. לדיםכי הייתה עדיפות בהאכלת הי, תחילה המבוגרים .המון אנשים מתו מרעב .נסורת
  .לא ידועים לי פרטים מדוייקים לנסיבות מותה –התינוקת נחנקה במיטתה 

  
לקרונות רבה יבקקר יצאנו לאזור תחנת הרכבת יבע. "דיצי"ל יצאנו מהגטו דרך פתחים שבגדר לעיר, אני בתוכם ,קבוצת בנים

לפעמים קיבלנו פרוסות לחם ולפעמים .  קשנו נדבותיאנחנו גם ב. שנזרקו מזון אריותש שם תמיד מצאנו –רבים של הצבא הגרמני ה
.  (Chervinske)רבינסקה 'לפעמים הלכנו לשכונה של בתים פרטיים במינסק באזור השוק צ.  איימו עלינו שיסגירו אותנו לגרמנים

לפעמים עברנו  ליד  . פו אותנו ויבריחו אותנוכדי שיתקי הרבה פעמים כשהגענו בעלי בתים היו משחררים לרחוב את כלביהם
אלו "טיולים"ל. רפדים לבישול מרקילפעמים קטפנו ס.  המטבחים הגרמניים כדי לאסוף את קליפות תפוחי האדמה שבפחי האשפה

  ".טרף"בתיק מלא  תמיד חזרתי לגטו עם. מזון מצויידים בתיק צד שנתפר במיוחד למשימה זו מבד עבה "לצוד"הלכנו 
משמעות הדבר הייתה שבזמן שאני הייתי בחוץ התרחש פוגרום  . עמים כשחזרתי  חלק מדיירי הבית בו התגוררתי כבר לא היו בולפ

 .עברתי הרבה פוגרומים 1943עד ספטמבר  1941מיולי . מסיבה זו עברנו באופן קבוע מרחוב אחד לשני. והרחוב נוקה מכל יושביו
אז נכנסו דרך השער משאיות עם חיילים ומשטרה . ם שעבדו כבר עזבו את שטח הגטוכרגיל פוגרום התחיל בבוקר כשהאנשי

  .הם הקיפו אזורים מסויימים בגטו וסילקו את דיירי אותו  אזור מהבתים והורו להם לעלות למשאיות. גרמנית
  

נהרגו גם  ביניהם,יהודים 3000נהרגו כובה כמה ימים ברציפות  כההקשה ביותר שנמשהגרמנים הכינו אקציה גדולה 1942ביולי 
  .תאני שרדתי כי התחבאתי במרתף של בי. המבורגמיהודים גרמניים שהגיעו למינסק 



 

  .מעין שטיח דשא ולכן לא הצליחו לגלות אותו - סתור היה מכוסה על ידי שכבה של דשאיהפתח למ
. קר לקבוצת האנשים שיצאה לעבודהואמא ואני יחד עם קבוצה נוספת הצטרפנו בב. דרך לשרוד הייתה לברוח מהגטוהבנו שה

פתחו עלינו  (Medvegino)ינו 'פר מדבגככשהתקרבנו ל. הצלחנו לעזוב ולחמוק לכוון קצה העיר ,תםישהלכנו א מה כעבור זמן
ת ב, אימי וי נהרגימול עינ. של פצועים רחותצ, ילדים בכו. היו צעקות נוראיות. אנשים התפזרו לכל הכוונים.בירי תותחיםהגרמנים 

  . אני יחד עם ילד נוסף הצלחנו לברוח וחזרנו לגטו. דודה ובן דוד שלי
בקרבתנו היו כמה רועים שאמרו לנו שראו מה שקרה . נו מאזור הירי עצרנו לנוח ליד כמה סלעים ושנינו פרצנו בבכיקלאחר שהתרח

  . עו פרטים מדוייקים על בריחתנוהיה ברור שהגרמנים יד.  שהגרמנים יפגעו גם בהם תנו להתרחק מהם מחשש יקשו מאיוב
באסיה וצילה  :אחיות של אבי, יחד עם דודות צעירות שלי(Tancovaya)סלו את אמא התגוררתי ברחוב טנקוביה יאחרי שח 

שק עם עצי הסקה  ,עליה ישנתי ,מצאתי תחת המיטה.  שהקימו בגטו היו חברות במחתרת יבדרך מקרה נודע לי שדודות.בוטביניק
דונים ידודותי השביעו אותי לא לגלות דבר על מה שנודע לי תוך הדגשה שאם הדבר יוודע פרושו שאנו נ.  ה ורימוניםרוב וובתוכ

  .תולמו
  
הן הכניסו . לברוח –אותי כיצד להתנהג ולהתעקש על המטרה שלי  תידרכוהן. דודותי הכינו אותי לעזוב את הגטו 1943בספטמבר   

מבוגרים בקבוצה התנגדו להצטרפותי לקבוצה אבל אני . מלווה חיצוני תלעזוב את הגטו בהדרכאותי לקבוצה של אנשים שהתכוונה 
 1943באוקטובר  . ביער נוכחודש ימים נדד .ניםיזאזור בו היו הפרט,  (Rakov)ענו לאזור רקובגבתקיפות נצמדתי אליהם עד שה

מאוחר יותר למדתי . דהיתה מורכבת מיהודים בלב היחידה .קודו של שלום זוריןישל הפרטיזנים בפ 106את היחידה  נופגש
  .לא רצו יהודים בתוכם ולכן הוקמו שתי יחידות יהודיותשהפרטיזנים 

  
, תפרו לנו נעליים מעור של פרה לא מעובד. המבוגרים עשו ככל יכולתם כדי שהילדים ישרדו. ילדים יתומים 150כ ביחידה היינו   

בנו דרגשים לשינה מעץ ואף , מנהרות שחוזקו על ידי קורות עציםמעין חפרו  –תת קרקעיים בנו לנו מגורים , מכנסיים מבד יוטה
יושבים סביב סיר ענק בתוכו , הילדים, זכורה לי תמונה שאנו . הילדים תמיד היו רעבים. לחמום ברזל עם ארובהבנו לנו תנור 

" ניק'רוג"ביחידה כינו אותו . בשם אידה וזאמה אלקינדבין הפרטיזנים היה זוג  .זה היה ממש מעדן. בשר סוסממתבשל תבשיל  
Rogenic) .(  נותק מאז פרוץ המלחמה ולא ידעו על גורלו היה בן שהקשר איתוזוג ל.תפקידוזה היה כי , יצרן נשק -פרוש המילה. 

קתה ירחתי בחזרה לבאך כעבור זמן אני ב, יחסו אלי מאוד יפהתהם ה. תםיעברתי להתגורר יחד א. הם הביעו רצון לאמץ אותי
  .עם משפחת אלקינדגם אחרי המלחמה המשכתי לשמור על קשר .   כמונישל נערים הכנראה שהתגעגעתי לחבר. הקודמת

  .לחיים במחנהאנחנו עשינו עבודות שונות שקשורות . לילדים ביחידה לא היה תפקיד בלחימה
ממנה  הפיקו משחה נגד גרדת מהן, העץ הנפוץ ביערות, נהזכור לי שאחד התפקידים שלנו היה להוריד קליפות מעצי לב ,ללמש

  . אנחנו כל הזמן התגרדנו. סבלנו קשה
  

והוא זכר  אותו אחרי המלחמה פגשתי.  המפקד זורין נפצע ואחת מרגליו נקטעה ,הלהישיחידת הפרטיזנים שלי נ ,בקרב האחרון
  .ה שלואני עדיין שומר אישור שקיבלתי ממנו על היותי חלק מהיחיד. אותי

נשארו בגטו דודותי שהצילו אותי . יהודים 100.000בגטו נרצחו כ . אנשים 13שרדו רק . גטו מינסק חוסל 1943באוקטובר  13ב
  .  והן לא שרדו

  .כל הילדים נשלחו לבית יתומים במינסק. יחידת הפרטיזנים שלנו התחברה לצבא האדום1944ביולי , לאחר שמינסק שוחררה
הוא קיבל אותות .הגיע עד ברליןהוא  במלחמה . כשאבי חזר מהמלחמה ולקח אותי מבית היתומים 1947ד יולי שם חייתי ולמדתי ע

  .מלחמה רבים וגם מדליות הצטיינות
  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

. קרואני למדתי בבית ספר ערב כדי שאוכל לעבוד בב. רופאה שלה היה בן בערך בן גילי מנשואיה הראשוניםאבי נישא מחדש עם 
אבא .  היחס של אימי החורגת כלפי לא היה יחס חם . קרוהבן של אשתו של אבי למד בבית ספר ב. עבדתי במפעל לטרקטורים
באותו זמן אני כבר הייתי חייל  בחיל הקשר ושרתתי מאוד . לאחר שחלה בסרטן 1956אבי נפטר בשנת . המשיך לשרת בצבא קבע

  .כמובן שלא הצלחתי להגיע בזמן ללוויה שלו . במזרח ברחוק (Zachalyn)אחאלין סרחוק ממינסק באי 
קרובת תחילה התגוררתי תקופה מסויימת אצל . כאשר סיימתי את השרות הצבאי וחזרתי למינסק שוב הייתי לבד ללא משפחה

  .הרעיפו עלי הרבה חום ואהבה םה. חר כך שכרתי חדר בתוך דירה של זוג קשישים יהודיים שהתייחסו מאוד יפה אליוא משפחה



 

  
לאום לא מתאים " יהודי"היה רשום   )בו רשום הלאום(בתעודת הזהות הרוסית  5לפני הצבא לא התקבלתי ללימודים בגלל שבסעיף 

התקבלתי ללימודי רפואה  .כבר היה קשה יותר לסרב לקבל אותי ללימודים, אלאחר שהשתחררתי מהצב 1957ב. להתקבל ללימודים
במשך כל הלימודים גם עבדתי כי . נולד בננו הבכור איליה 1960נישאתי לאלה קנטורוביץ וב 1959ב . באוניברסיטה של מינסק

ככל , תחילה הייתי חובש .בארץ" מגן דוד אדום"עבדתי בשרותי בריאות חרום שרות מקביל ל. המלגה לקיום לא הספיקה
המשכתי לעבוד בלילות בשרות זה גם לאחר שכבר . בסוף הייתי רופא. שהתקדמתי בלימודים החלפתי לתפקידים שדורשים יותר ידע

ן שאז כבר הייתי וכי. הבוגרים נשלחים לשלוש שנים לעבוד באזור ספר, בסיום הלימודים כמקובל אז בברית המועצות  .הייתי רופא
הגעתי להסכם שישלחו אותי למקום מאוד מרוחק וקשה אך תמורת זאת אשרת שם רק משך שנה , אב לתינוק כבן שנתייםנשוי ו
  נשלחתי לאחד האזורים הנידחים ביותר בבלורוס, וכך היה. אחת 

וספת ברפואה אחר כך רכשתי התמחות נ. תיכעבודה עיקר ועבדתי כאורטופד בקופת חולים, תי באורטופדיהיבלימודי הרפואה התמח
  .אלה ואני התגוררנו בביתה של אם אשתי בדירת שני חדרים עד עלייתנו לארץ. תנו יוליהינולדה ב 1969בשנת . משפטית 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

קושי של שפה ואולי גם . המעבר היה מאוד קשה. עלינו לארץ ישירות לערד בעקבות עלייתה לארץ של ביתנו יוליה 1992ל באפרי
וסר בשפה הח, למרות שכבר לא הייתי חייב לעבור בחינה בארץ כדי לעסוק ברפואה. הרפואה יפשרו לי לעסוק במקצועהגיל לא א

במשך שעות היום  " ב"מט"עודיים בחברת יחולים סבעבדתי כמטפל .וק במקצוע גדול ומנע ממני לעס העברית היה מכשול מאוד
  .הפסקתי לעבוד והפכתי לפנסיונר 71בגיל . וכעובד ניקיון בקניון בלילה, שנים 14משך כ 

  :המסר שלי לדורות הבאים

רק טוב ואני מלא אמונה שמה  בליבי יש. למרות שבמהלך חיי עברתי הרבה חוויות קשות הן לא גרמו לי להפוך לאיש אכזר וקשה
  .כרון של מה שהיה למען הצעיריםילכן אני רואה חשיבות לשמר את הז. לא תחזור על עצמה ,הטרגדיה של העם היהודי ,שהיה 
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