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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  פישר :שם משפחה

  

  מרדכי :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  פישר :שם משפחה איתו נולדתי

                                           

 Fisher בלועזית
 

  מרדכי :שם פרטי איתו נולדתי
  

  בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
5/7/1927 

   משיף: עיר לידה
                                                              

  רומניה :ארץ לידה                         בלועזית
  

ליזר משה  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  פישר

  

   :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                 משיף:  מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  רומניה :ארץ המגורים  בלועזית

 
  יסודי :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  תלמיד :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

    

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

  :   מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
 Warszawa בלועזית ורשה: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

ציין , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ולדסלגר, דכאו, אושוויץאת שמו  

  

 בלועזית
Auschwitz, Dachau                                                                                                                             

  :תאריך השחרור  יערותב  :בו נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  הולנד

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליהשנת 

  

1946 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

כאשר הגרמנים פלשו . היינו שבעה אחים. אבי היה סוחר ואמי עקרת בית ,שיףמנולדתי ברומניה בכפר קטן בשם 

אסרו על היהודים  12בהיותי בן . לטרנסילבניה אני עוד הייתי תלמיד בבית ספר דתי ומאוחר יותר בבית ספר נוצרי

  .ללמוד בבתי ספר ואילצו אותנו לשאת תלאי צהוב

אבל , הודיעו לנו שהוא ברח מהמחנה ולא יודעים היכן הואאת אבי למחנה עבודה וכעבור שנה  גייסו 1940בשנת 

ופינו את בתינו מכל  הכו אותנו, באותה התקופה הגיעו הגרמנים וההונגרים. הוא כבר לא בין החייםידענו ש

, ל ואני נאלצתי לצאת לעבודה בנגרותבאותם ימים לא היה בבית לחם לאכו. ואותנו השאירו חסרי כל תכולתו

בגלל שהייתי יהודי אז גם עבודה זו הופסקה במהרה ובבית . שהייתה במרחק שישה קילומטרים מהבית שלנו

  . שרר רעב גדול

והציע לתת לי סוס ועגלה כדי שאוכל לעבוד ולהרוויח , הוא היה עגלון במקצועו. אבי הכיר גוי אחד שריחם עלינו

העגלה הצלחתי לעבוד לתקופה קצרה וגם הרווחתי כסף ובאותו הזמן גם התחלתי לעסוק בשוק עם הסוס ו. כסף

הסעתי , עותיי הגיעו גרמנים עם ארגז בירהבאחת מנסי. הובלתי גרמנים וקיבלתי מהם כסף ףהשחור ולפעמים א

ה קיבלתי מהם בעבור השמיר. אותם ואז הם נתנו לי את הארגז וביקשו שאשמור עליו עד שיחזרו לקחת אותו

  . ובסכום הזה קנינו הרבה מזון בשוק השחור, פינקל שבאותה תקופה היה הרבה מאוד כסף 200

לפני שעזבנו את הבית אמי ידעה שיש עליי מעט . לקחו ממני את הסוס והעגלה ושלחו אותנו לגטו 1944בשנת 

אסתיר את האוצר הקטן שלנו  היא הציעה שאני. כסף וזהב ותכשיטים שאותם הרווחתי מעבודתי בשוק השחור

אבל מי שיישאר יוכל לחזור לכאן ולהיעזר באוצר , בגג הבית ואמרה שאיננה יודעת מי מאיתנו יישאר בחיים

  . שהשארנו מאחורינו

. שם עשו סלקציה ושלחו אותי ואת אמי ערומים למרצות שלמעשה היו המשרפות, מהגטו הובילו אותנו לאושוויץ

לבשתי אותם והצטרפתי למחנה , ברחתי ומצאתי בגדים. אותי החוצה ואמרה לי לברוח ברגע האחרון אמי דחפה

  . המבוגרים שהיו מיועדים לעבודה

והגרמנים דרשו , כשהגטו היה הרוס ושרוף, הגענו לשם אחרי המרד. מהמחנה שלחו אותנו לעבוד בגטו ורשה

, אלפי יהודים עסקו בעבודה הזו. רמניהולהעביר אותן לג, לבנה אחרי לבנה, מאיתנו לאסוף את כל האבנים

זמן קצר לאחר שהותנו במחנה נודע . הלבנים שאספנו מבתי היהודים היו מיועדים לביצור הבונקרים של הגרמנים

וכך אני , בבלוק שלי היה אדם שהבן שלו היה בבלוק של אחי. אבל בבלוק אחר, לי שגם אחי הגדול נמצא שם

אחרי  ,בגלל שינוי הזהות. י והילד יהיה עם אביומהויות כדי שאני אוכל להיות עם אואביו של הילד שינינו שמות וז

 ונאילמעשה מרדכי פישר שנהרג במלחמה היה . לא רצו להכיר בי כי טענו שאני אינני מרדכי פישר המלחמה

  .שאיתו החלפתי זהויות ויסברג

רעב היו מלקים אותי בעשרים וחמש מכות שוט בעבור שני תפוחי אדמה שגנבתי מרוב . םמחנה היו גיהינובהחיים 

למרות כל הכאב והפחד מהעונש הייתי . בכל השאר הייתי מעולף, ומתוכן רק בחמש הראשונות הייתי בהכרה

  . רק כדי להשביע את רעבוני שהיה קשה מנשוא, ממשיך לגנוב מזון בכל הזדמנות שניתנה לי



 

דגים מלוחים עם לחם כאוות נפשנו רך הגרמנים נתנו לנו לאכול לפני צאתנו לד. ורשה העבירו אותנו לדכאו גטומ

בכל יום ירד עלינו גשם ללא , כאשר עבדנו במחנה ורשה. ואז הוציאו אותנו לדרך בלי מים מאוננויכדי להרוות את צ

. הפסקה ובדרך מורשה לדכאו היינו כל כך צמאים וכל כך זקוקים למים ולא ירדה מהשמיים אפילו טיפת גשם אחת

מהעבר . כדי לשתות מים מו חיות טרףכהתנפלו עליה  םבאחד הימים הגענו לשלולית מלאה מים עם בוץ וכול

יצאנו . ים וכך יותר ויותר אנשים מתו בדרךהמגרמנים וקצרו את כל מי שהתכופף לשתות מ השני עמדו חיילים

מתשישות , מרעב, השאר מתו מצמא, אלף איש למסע ולמחנה דכאו הגיעו רק כחמשת אלפים בלבד 50מורשה כ

  . ומחולי

וד ביער הייתה לאחי ולי באחד הימים שיצאנו לעב. ים לגרמנים בתוך היערותרבדכאו העסיקו אותנו בבניית בונק

עלינו על ואני אחי . הגרמנים וכעבור מספר ימים מצאו אותנוגם הוא ברוח מפגשנו אדם נוסף ש. הזדמנות וברחנו

בסופו של דבר גם אותנו מצאו ולקחו אותנו . עץ גבוה והסתתרנו אבל את היהודי שהיה איתנו מצאו וירו בו במקום

הסתובבנו זמן רב עד שראינו קבוצה . צו את הרכבת ושוב הצלחנו לברוחבדרך הפצי. ברכבת למקום עבודה חדש

 . והבנו שהמלחמה נגמרה נגליםשל חיילים א

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

הסברתי ואמרתי , אסר אותי וכל יום עשה לי חקירות הקציניםואחד האנגלים חשבו שאני גרמני שמתחזה ליהודי 

שהוא , התפרצתי עליו וקראתי לו יהודי מלוכלךיום אחד בשעת החקירה . לו שאני יהודי אבל הוא לא האמין לי

ארצה ממני השרשרת שלי עם המגן דוד נפלה בדיוק באותו זמן . יהודי בדיוק כמוני ואיך הוא יכול להתעלל בי

, החיילים הביאו אותנו למחנה ושם הביאו לנו קופסאות מזון. גע הוא הבין שאני באמת יהודי והניח לימאותו רו

לגרמנים את הקופסאות שלנו מכרנו . ואהוב על הגרמנים בהם היה גם נס קפה שהיה באותה תקופה מצרך יקר

 . וקיבלנו בעבורן הרבה כסף

עברתי . ארץ ישראלובכל חלום היא דרשה ממני ללכת ל מיהייתי חולם על א לא פעם במהלך המלחמה וגם אחריה

לאחר  .בצרפת בעיר מרסי לקחתי את האונייה הראשונה שהפליגה לישראל ועליתי ארצה, דרך הולנד ובלגיה

כתבתי להם מכתב מגרמניה ובו סיפרתי על האוצר שנמצא . המלחמה נועד לי שאחי ואחותי חזרו לביתנו ברומניה

את הכסף והתכשיטים ועם זה הצליחו לשחד רוסים והונגרים וכך להגיע לגרמניה ומאוחר  הם מצאו. בגג הבית

  .יותר גם לארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

, גם בארץ עברו עליי ימים קשים. ל ונלחמתי במלחמת השחרור"ומייד התגייסתי לאצ 1946הגעתי לישראל בשנת 

מקצוע בו עבדתי עד לגיל  - לא פעם ישנתי על ספסלים בגנים ציבוריים ברחובות עד שמצאתי עבודה כנגר



 

  . הפרישה

שבת הייתי  כלהייתי בטוח שהיא תושבת חיפה וב. בחיפה כששנינו היינובתקופת הצבא הכרתי את אשתי לעתיד 

עד שיום אחד בשיחה בינינו התברר שהיא תושבת גבעתיים ואני באותו הזמן גרתי בחדר בתל , נשאר בשבילה

לאותה והיא לא ראתה את ההורים שלה כדי להישאר איתה ולמשך מספר חודשים אני לא חזרתי הביתה , אביב

עם האישה הזו התחתנתי ונולדו לנו ארבעה . רצתה להיפרד גם היא חשבה שאני תושב חיפה ולאתקופה כי 

את בתי הצעירה איבדתי כתוצאה ממחלת הסרטן וגם אשתי . וכיום יש לי עשרה נכדים, שלוש בנות ובן, ילדים

  .אבל הקשר עם הנכדים נשאר, נפטרה לא מזמן

  

 

  שושנה סופר: ראיון

  2010דצמבר , נתניה

  


