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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  פורישטיין

   :שם פרטי

  מרדכי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                           פורישטיין 

                                              בלועזית
Furistein  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  הנס

   בלועזית
  Hans                                        

:                     מין

    זכר
   :לידהשנת 

1924 
  :  עיר לידה

                                                             דרייסנד 

       בלועזית
Draisnd                                           

  :ארץ לידה

 גרמניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  פליקס פורישטיין

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 וילמה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  דרייסנד

   בלועזית
Draisnd 

  :ארץ המגורים

 גרמניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ס גרמני"בבי כיתות 10 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            תלמיד   

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

  

  דרייסנד   :  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

  

  :עליה שנת

1940 
 

  ציין את שמה, באנייה במידה ועלית

  



 

  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                                                                                                                                         

. הייתי בן יחיד לאבי פליקס ולאימי וילמה. גרמניהבבעיר דרייסנד ש 1924שמי מרדכי פורישטיין ונולדתי בשם הנס באוגוסט 

 .גדולה ועוזרתעם דירה , נחשבנו למשפחה אמידה, אבא היה תעשיין והיה עוסק בדפוס ובפרסומות ואימא הייתה עקרת בית

כל המשפחה הייתה גרה . יה עובד רוב היום במפעל והחינוך והטיפול בבית היה בידי אימאאבא ה, האווירה בבית הייתה טובה

, הבית שגדלתי בו לא היה ציוני. שהיו בה חברים יהודים ולא יהודים ,באותה עיר ובתור בן יחיד הייתי בתנועת נוער לא ציונית

מנים לכל דבר אבל לא שכחנו את היותנו יה ונלחם במלחמת העולם הראשונה וכך ראינו את עצמנו כגראבי היה חייל בגרמנ

לאבי הייתי מאוד . בבית היינו מקיימים את החגים ובעיקר את ראש השנה ויום הכיפור. יהודים ושמרנו את המצוות והחגים

גם , היא נפטרה 13עם הזמן אימא שלי חלתה בסרטן בגיל צעיר וכשהייתי בגיל , קשור והייתי מצטרף אליו לעבודה במשרד

 . ייתי מאוד קשוראליה ה

  

  עד עלייתך ארצהי 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

עזבתי עם הזמן , אני ואבא מכרנו את הבית ועברנו לגור בדירה שכורה באותה עיר, ני פרוץ המלחמה לאחר מות אימיקצת לפ

תלמידים נוצרים גרמנים  800היינו שני יהודים מתוך , את בית הספר הנוצרי שהתחנכתי בו כי הציקו לי בגלל היותי יהודי

 . כיתות למדתי שם ולא הציקו לי בשל העובדה הזו 4במשך , רמניבזמנו שאבא היה לוחם בצבא הג, ששנאו את היהודים

אסרו את אבי  1938בליל הבדולח בשנת . בשנה האחרונה של בית הספר עבדתי לבית ספר יהודי ולמדתי באופן לא מסודר

ומשפחתי  כל הדודים שלי םבמהלך השני, בזמן הזה הייתי אצל אחת הדודות שטיפלה בי, לחודש ימים והשתחרר לאחר מכן

משנת . עזבתי לדנמרק ושם עברתי הכשרה חקלאית אצל איכרים נוצרים 1939בשנת . עזבו את גרמניה ואני נותרתי לבדי

י מדריכים "ציונות והיסטוריה יהודית ע, היינו קבוצה של ילדים מפוזרים אצל האיכרים ולמדנו חקלאות, הייתי שם 1940-1942

בדנמרק הייתי שנה וארבעה חודשים ומשם . שם הוא נפטר, גרמנים ונשלח לגטו ריגהי ה"אבי נאסר ע 1942בשנת . יהודים

לבנון ומשם דרך , סוריה, טורקיה, עברתי לשוודיה שבוע ימים עם ילדים בני גילי ומשם עברתי לפינלנד ולאחר מכן לרוסיה

 . הגבול לראש הנקרה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, לותך הציבורית או התרבותיתפעי, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

ילדים עם סדר יום של חצי  20- והיינו כ 16אז הייתי בגיל , שהגעתי לארץ ישראל הייתי במסגרת של עליית הנוער בקיבוץ גבע

עם הזמן התגייסתי להגנה ונתנו לי , פה ברפתהיות והוכשרתי בדנמרק בחקלאות הייתי עובד . יום לימודים וחצי יום עבודה

עברתי לקיבוץ נווה איתן  18בגבע הייתי מעל שנתיים ובגיל . זריקת רימונים וירי ברובה, שיעורים בסיסים בקרבות של מקלות

ה אנשים שרצו להקים קיבוץ ולבסוף עזבנו את קיבוץ נוו 60שם התמקצעתי בתחום החקלאות והיינו כבר קבוצה גדולה של 



 

לא  1948בהכרזת המדינה בשנת . הוקם הקיבוץ 1945איתן והקמנו גרעין בקיבוץ חמדיה שהיה אז במשבר אך בסוף 

עמק בית שאן הפך לחזית וההמון הערבי , התגייסתי לצבא בגלל סיבות בריאותיות אבל אני זוכר שבמלחמת העצמאות

דינה קיבלנו שטחים לקיבוץ מה ששיפר מאוד את השתלט עליו ואיך שבסוף המלחמה אחרי הסכם החזרת שטחים עם המ

ביקרתי אותה , והיא הייתה במחנה עולים בחיפה 1947את אשתי הכרתי שעלתה ארצה בשנת . המצב הכלכלי של הקיבוץ

עם הזמן קיבלנו בית משותף בקיבוץ . הרבה ותוך כדי כך הקשר התהדק ולבסוף התחתנו בכפר יחזקאל אצל רב המושב

כ יש "ילדים ובסה 4לכל אחת מהן יש , 1953ובתינו השנייה נולדה בשנת  1951- ה נולדה ביתנו הבכורה בחמדיה ולאחר שנ

  . נינים 9-ונכדים  8לנו 

הזמן הוא שקיווינו התגשם כי רצינו המשך לדורות הבאים בקיבוץ אך עם אבל לא כל מה  תחל שינוי מהפכני בתנועה הקיבוצי

עם . ל הקיבוץ"לאחר מכן התמניתי להיות מזכ) מנהל הקיבוץ(במשך השנים בקיבוץ חמדיה הייתי חבר מרכז המשק . הופרט

  . 80הייתי פעיל חברתית ועבדתי עד גיל , הזמן הקמתי משרד לתכנון ובנייה לבריכות בקיבוצים

שאנחנו עדיין באמצע מלחמה  ואני מרגיש קאני לא רואה פתרון של שלום באופ, עליות וירידות חוותההמדינה מאז הקמתה 

  .מתמדת אבל הייתי מוכן מזווית ראייתי לוויתורים כואבים בארץ ישראל למען השלום ושיהיה שקט לדורות הבאים בארץ
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