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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "ארצה"



 

 קורותיך לפני המלחמה 

  

  .1937אני יליד שנת , שמי משה תירוש

  .בפוליןוהוא היה בן המתאגרפים הטובים , אבא שלי היה נגר, אני זוכר שעד פרוץ המלחמה היה לנו טוב בבית

  .אמא שלי הייתה עקרת בית

  .הקטנה ממני בשנתיים ואני, הוריי אחותי סטפה, נפשות 4היינו בבית 

  .אבא שלי היה איש אמיד

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  .אבא אמא אחותי סטפה ואני, אשר היה חלק מורשה שגודר בחומות, קיבלנו צו לעבור לגטו 1940באוקטובר 

  .אני זוכר שאבא שלי היה עצוב בגלל זה ושאני רציתי לבכות

  .אבא של אבא, יחד אתנו בדירה היה מתגורר סבא שלי, קומה ראשונה, 91קיבלנו דירה ברחוב נובוליפקי מספר , הגענו לגטו

  .אלף אנשים 350- והגרמנים דחפו לשם כ, אלף אנשים בתנאי צפיפות 70הגטו היה מיועד ל 

בצניעות , הייתה אספקה של מים ומזון לגטובהתחלה עוד , שהכיל את יהודי ורשה וכל הסביבה שררו תנאים נוראיים, בגטו

  .לאט הגרמנים סגרו את צינורות ההספקה של מזון ומים והתחיל לשרור בגטו רעב עצום לאטאך  ,רבה

  .עוד לפני שהגרמנים הספיקו לעשות זאת, שהמיתה המון יהודים בגטו, פרצה בגטו מחלת טיפוס, בגלל התנאים הסניטריים

  .למפעלים הללו קראו שופים, וגברים בריאים לעבודות במפעלים שלהם הגרמנים היו לוקחים נשים

  .לא לעשות רעש, לא לדבר, כבר מגיל קטן למדנו מה זה להתחבא

, שתכננה מרד ובנתה בונקרים' בדיעבד גילינו שהוא היה חלק מקבוצת הלוחמים של מרדכי נילביץ, אבא שלי היה נעלם הרבה

  .הוא היה מבריח מזון ונשק לגטו

  .כמו כל הגטו, כל המשפחה שלי חלתה בטיפוס

ולצעוק , ריהואז ראו אותה כמה נערים פולנים והתחילו לרדוף אח, יום אחד באישון לילה אמא שלי עברה מהגטו לצד הפולני

 רואז מסמטה חשוכה יצא בחו, עוני והיה קל לזהות שהיא יהודייהאמא שלי נראתה נורא בגלל הרעב וה, לעברה שהיא יהודייה

  .והוא צעק לעבר הנערים שהיא לא יהודייה ושהיא שכנה שלו, פנטק בשם זיגמונד 19בן  פולני

  .וזיגמונד החליט לעזור לנו, במיוחד של אבא שלי, אמא שלי סיפרה לזיגמונד על המצב של המשפחה שלנו

  .לגטווהוא היה גונב ממנה תפוחי אדמה וכרוב ומביא לנו , אמא של זיגמונד הייתה רוכלת בשוק

ובעצם , והשוטרים של גבולות הגטו היו עוצמים עין, הפולנים היו עוברים לגטו כדי לגנוב רכוש של יהודים שמתו בגלל המחלה

  .בצורה כזו הוא הצליח להבריח לנו את הסחורה שהיה גונב מאמו

ומעמיסים , היו מגיעים עם עגלות, שהם בעצם היו משתפי הפעולה עם הגרמנים, השוטרים היהודים, "אקציות"התחילו בגטו 

משם היו מעמיסים את האנשים , בתוך ורשה מחוץ לגטו" אום שלק פלץ"העגלה הייתה נוסעת למקום שנקרא , עליהן אנשים

  .היו משרפות של הגרמניםושם , על רכבת של בהמות שהייתה נוסעת לטרבלינקה

באו לדירה שלנו ואמרו לאמא שלי לקחת אותי ואת אחותי ולרדת , "אקציה"יום אחד הייתה , המזל שיחק עם המשפחה שלי

עלינו יחד עם אמא שלי על , הצעקות והאיומים לא עזרו, "יעשה איתם סדר"אמא שלי צעקה ואמרה שאבא שלי יבוא ו , לעגלה

, השוטרים המשיכו להעמיס אנשים על העגלה, אחותי בידיים ואני עמדתי והחזקתי לה בחצאיתהיא החזיקה את , העגלה

אבא ראה אותנו על העגלה והתחיל , )שמואל ביידיש" (שמיל"ולפתע אמא שלי ראתה מרחוק את הכובע של אבא שלי וצעקה 



 

ם עם מקלות וברזלים והתחילו להרביץ הוא נתן שריקה חזקה ולפתע מכל מיני מקומות צצו בחורים צעירי, לרוץ לקראתנו

נתנו מכה לסוס , והבחורים הצעירים העמיסו על העגלה את השוטרים, כל האנשים שהיו על העגלה התפזרו מהר, לשוטרים

  .והעגלה החלה לנסוע עם השוטרים עליה

  .כי הגרמנים חיפשו אותו, אבא שלי היה צריך כל הזמן להתחבא, מאותו הרגע

 אבא שלי עשהו, ולכן היה מרווח בין התקרה של הקומה מתחת ובין הרצפה של הדירה שלנו היה מעץ הכול תוך הדירהב

  .מהמרווח הזה מחבוא

במחבוא  והוא נולד, שמואל, נולד לי אח, 42באחד הימים באוקטובר , רוב הזמן היינו מתחבאים שם כדי שלא ימצאו אותנו

  .שמה לו ילד על הפה כדי שלא יבכה ושלא יסגיר אותנו לגרמניםאמא , איך שהוא יצא לאוויר העולם, מתחת לרצפה

אבא שלי אמר לו שימצא לנו , באחת הפעמים שזיגמונד הביא לנו מזון, החליט אבא שלי שעלינו לברוח מהגטו, בתנאים הללו

וכנה לעשות אחרי תקופה קצרה זיגמונד בא ואמר לאבא שהוא מצא משפחה שמ, משפחה פולנית שתמורת כסף תקלוט אותנו

  .זאת

  .זה היה קשה מאוד להיות עם תינוק כי הוא בוכה ויכול להסגיר אותנו, עם אחי הקטן שמואל הייתה בעיה

, שמו עליו פתק עם שם פולני, והחליטו להבריח אותו מחוץ לגטו, כי בגטו לא היו תנאים לעשות זאת, שמואל לא היה מהול

, שם שמו אותו בפינת רחוב, לצד הפולני, עברה איתו את החומה בעזרת זיגמונדואמא , שמו אותו בכרית, סטניסלב פומורסקי

והשוטר צעק , מטרים משם 30אמא וזיגמונד עמדו כ , עבר שוטר פולני ליד התינוק ושאל אנשים אם הם יודעים של מי התינוק

ראו שהתינוק לא מהול ויש לו שם  שם, הוא לקח את התינוק לבית יתומים, להם שיבואו להיות עדים שהוא מצא תינוק ברחוב

  .ואמא ידעה ששמואל בידיים טובות, של גוי

שזה יראה כאילו זיגמונד בא , ועוד כמה בגדים בשקים, שמו אותי ואת אחותי בשקים, אנחנו ברחנו מהגטו למשפחה הפולנית

יעמדו שם בעת  כדי שאלה לא הם שיחדו את השוטרים של גבולות הגטו, אמא ואבא בעזרת סולם קפצו לצד הפולני, לגנוב

  .לא רחוק מהגטו, 84עלינו עליה ונסענו לרחוב קרולקובה מספר , בצד הפולני זיגמונד הכין עגלה, חומהשהם עוברים את ה

כך הקיר היה , הוא הצמיד לזה מזווה, ת הדיקט בצבע אחידאבא שלי לקח דיקט וסגר את הנישה וצבע א, בדירה הייתה נישה

  .שם היינו מתחבאים, ה חשש שאנחנו עומדים להיחשףובמצבים שהי, זז

  .פחדנו לא רק מהגרמנים אלא גם מהשכנים הפולנים שלא יסגירו אותנו

  .בצורה פעילה בהכנה למרד, אבא שלי השתתף, פרץ מרד גטו ורשה, בזמן שהתחבאנו שם אצל הפולנים

כיוון שהיא פחדה שיגלו שהיא מסתירה , בית שלהאמרה לנו ללכת מה) שבביתה התחבאנו(גברת ראציק , אחרי כמה שבועות

ולבסוף היא שמרה על שתיקתה ואנחנו הלכנו , המחתרת תחסל אותה, אבא שלי אמר לה שאם היא תמסור אותנו, יהודים

  .מהבית שלה

ה את שזה בצד השני של נהר ויסלה שחוצ, נסענו לגן החיות של ורשה, באישון לילה ירדנו למרכבה, זיגמונד הביא מרכבה

כאשר , שאמר לזיגמונד לשפוך על עצמו ועל הסוסים משקה חריף, בעזרת תושייה של אבא, על הגשר שמרו הגרמנים, ורשה

וככה הם לא בדקו , בגלל הריח של המשקה החריף, "סע מפה, פולני מסריח"הם צעקו לזיגמונד , הגרמנים באו לבדוק אותנו

  .ו את המחסוםנאותנו ועבר

, הם הכניסו אותנו לוילה, אמא שלי דפקה על הדלת, בינסקי ואשתו אנטונינה'יאן ז, וילה של מנהל גן החיותבגן החיות הייתה 

  .עוד קודם לכן הגרמנים הוציאו משם את כל החיות, והוריי היו מתחבאים בכלובים של הקופים, אותי ואת אחותי שמו במרתף

  .היה לנו אוכל ומים, כ היה לנו טוב בוילה"סה



 

, כי הגרמנים מתחילים להסתובב בגן החיות, ואמרה שאנחנו חייבים לעזוב, אנטונינה אספה אותנו אליה, ופה מסויימתאחרי תק

בטעות השיער שלנו נצבע לאדום והם אמרו שנראינו כמו , צבענו את השיער לבלונדיני כדי שניראה פחות יהודים, לפני שעזבנו

  .סנאים, וזה הפך לשם המחתרתי שלנו, סנאים

  .יהודים 120המנהל של גן החיות החביא אצלו , כ בתקופות קצרות"דיעבד גילינו שבסהב

אבא שלי אמר לזיגמונד שימצא את , הוא היה סרן בצבא המחתרתי של פולין, לאבא שלי היה חבר בשם פליקס צבינסקי

  .ואולי הוא יעזור לנו למצוא מקום להיות בו, פליקס

הוא נתן לנו להיות , וחוץ מזה הייתה לו מין דירת רווקים קטנה, הייתה דירה של המשפחהלפליקס , זיגמונד מצא את פליקס

  .בדירה

  .ושם היינו מתחבאים, ואבא שלי היה מזיז את החלון והיה נוצר רווח בין הקירות, בדירה הזו היו קירות מאוד עבים

, ובעזרת זיגמונד מצאו אישה, ת סטפה לאימוץהוא ואמר החליטו למסור אותי וא, אבא שלי החליט שאנחנו צריכים להתפצל

סטפה , האישה אמרה לאמא שלי שאפילו אם היא תשרוד את המלחמה, בעלת מכולת קטנה שהייתה מוכנה לאמץ את סטפה

  .אמא הסכימה וסטפה עברה אליה, שאר אצלהית

  .ואני עברתי אליה, הייתה לה בת בערך בגילי, שהייתה מוכנה לאמץ אותי בשם פאני ואלה כ מצאו אישה"אח

  .של הפולניםאת ורשה בגלל המרד  מפציציםים במרתף כאשר הגרמנים היו אני זוכר שאצלה היינו מתחבא

אחת  פאני ואלה תפסה ביד, התחלנו לברוח, הצלחנו להימלט מהמרתף לרחוב, הבית נהרס מפגז שנפל עליו, באחת ההפצצות

ולא הצלחתי לעמוד בקצב , התחלנו לרוץ דרך ההריסות שברחוב, ואני אחזתי לה בחצאית, ביד שנייה את הבת שלה, מזוודה

שהיא , אני זוכר שהיא הסתובבה אליי והייתה לה הבעת פנים, לבסוף נשארתי עומד לבדי כשהיא המשיכה לרוץ עם בתה, שלה

  .רירהאך אין לה ב, מצטערת שמשאירה אותי מאחור

אז עליי להצמיד את ידיי בגובה הפנים ולעשות כאילו אני , בזמן שהייתי אצלה היא לימדה אותי שאם יום אחד אשאר לבדי

והמשכתי לרוץ כך עד שפתאום חטפו , כך עשיתי, אז לאחר שנשארתי לבד, וכך יראה שאני נוצרי ולא יגלו שאני יהודי, מתפלל

הם , אז אני בטח יהודי, הם התבדחו ביניהם שבגלל שאני כל הזמן מתפלל כמו נוצרי, םשהיו לוחמים פולני, אותי שני גברים

  .ואמרו לי ללכת לבית יתומים ושם יקלטו אותי, נתנו לי פתק שרשמו עליו משהו

לאחר זמן מה הגיע צו פינוי מהגרמנים ונאלצנו , פתח לי את השער והכניס אותי פנימה, הגיע כומר, הלכתי לבית היתומים

  .להתפנות מבית היתומים

, השכיבו אותנו בכנסיה של המנזר, )מנזר של בנדיקטים(ולקחו אותנו למנזר בכפר בשם סטנקוביה , ילדים 500היינו בערך 

  .על קש, במרתפים

  .הם אמרו לכומר שעלינו להתקלח לפחות פעם בשבוע, במנזר היה גם מבנה אחד שבו שהו הגרמנים

הכומר אמר לי לא להוריד , וכל השאר לא ידעו, )אה ששני הגברים רשמו זאת על הפתק שנתנו ליכנר(, הכומר ידע שאני יהודי

הוא אמר לי להגיד שיש לי פצעים ברגליים ושאני לא רוצה להדביק את שאר , את המכנסיים במקלחת כדי שלא יראו שאני נימול

  .הילדים

ומאותו רגע הם , כל הילדים ראו שאני יהודי, המכנסיים בכוח בפעם השנייה הורידו לי את, בפעם הראשונה שהתקלחנו זה עבד

  .זאת הייתה התקופה השפלה ביותר בחיי, כל הזמן היו מרביצים לי מקללים אותי ומשפילים אותי בשל היותי יהודי

  .והתנאים במנזר היו גרועים מאוד, חתיכות לפת בתוך קערה של מים קרים 5היינו אוכלים ביום 

כל הילדים עמדו בשורה והם עברו אחד אחד וחיפשו את מי הם , הגיע זוג פולנים כדי לאמץ ילד 43בשנת ליל הסילבסטר ב



 

, כי הוא ידע שזה בעיה שאני יהודי, הכומר אמר להם שלא כדאי, הם הגיעו אליי ואמרו לכומר שהם רוצים אותי, רוצים לאמץ

  .רו אליי ואמרו לכומר שהם רוצים רק אותישוב חז, הם המשיכו לחפש ולאחר שסיימו לעבור על כל הילדים

, ותוך כדי המקלחת היא ראתה שאני נימול, האישה החלה לקלח אותי, הם לקחו אותי לכפר שלהם והם טיפלו, הזוג אימץ אותי

  .ואז הם החזירו אותי למנזר

  .לקרקובהעמיסו אותנו על משאיות ונסענו , הגיעו הרוסים למנזר ושחררו אותנו מהגרמנים 1945במאי 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

לקחו אותנו , י כמורה"בית יתומים שגם הוא נוהל ע הממשלה ארגנה בקוחנוב, לאחר השחרור הוקמה ממשלה זמנית בפולין

  .עד שיום אחד אמא מצאה אותי, חודשים 10ושם הייתי , לשם

שאמא , ואחותי סטפה, בבית כבר היו אחי שמואל שמצאו אותו בבית היתומים שאליו הוא נמסר, אמא החזירה אותי לורשה

  .פה לאמישלי שלמה לגברת מהחנות ולבסוף היא הסכימה להחזיר את סט

ובסופו של דבר היא אכן , אמא שלי שילמה הרבה כסף כדי להביא אותם למצב בריאותי תקין, שמואל וסטפה היו חולים מאוד

  .הצליחה לעשות זאת

והיה , לאחר מכן הוא מכר אותו, בהתחלה הוא שיקם מפעל למשחות נעליים, אחרי המלחמה אבא שלי היה מרוויח המון כסף

  .של מכונות תפירה לו גם מפעל לשיפוץ

, 1947ובסוף בשנת , "סעו לפלשתינה"וסבא שלי כל הזמן היה אומר לאבא שלי , באותה תקופה לא נתנו ליהודים לצאת מפולין

לקחו אותנו , י האנגלים"אשר הייתה נשלטת ע, נסענו דרך אוסטריה ושם עצרנו בוינה, באופן לא חוקי כמובן נסענו לארץ ישראל

לא יכולנו להישאר שם וחזרנו , הבריאות שלנו שוב החלה להתדרדר, נגלים לא נתנו לנו להמשיך לארץהא, למחנה פליטים

  .חזרה לפולין

, אחד של ספות ואחד של עור, אחד של גלידה, אחד של רהיטים, מפעלים 4אבא שלי פתח שם , חזרנו לעיר שלזיה בפולין

  .בנוסף הוא גם היה מאמן איגרוף של המשטרה

שמואל וסטפה ועוד שניים , אחים 4נשארנו אמא שלי אני ועוד , הוא נפטר מהתקף לב 41כשאבא שלי היה בן  1948בשנת 

  .שנולדו לאחר המלחמה

אמא נאלצה לעבוד תמורת סכום זעום ולא יכלה לפרנס , ונשארנו בלי כלום, לא ידענו לאן נעלם כל הכסף שהיה לאבא שלי

  .ואותי לבית יתומים, לאימוץאותנו ושוב מסרה את אחי ואחותי 

הייתי נוסע כל בוקר לורשה כי שם היה בית הספר לטכנאי , והתחלתי ללמוד טכנאי רדיו, בבית יתומים גמרתי בית ספר יסודי

  .באותה תקופה ןרדיו היחיד בפולי

ולא היה לי , הערב והייתי חוזר מאוחר בלילה ומפספס את ארוחת, הייתי קם מוקדם מאוד בבוקר ומפספס את ארוחת הבוקר

  .והייתי כל הזמן רעב, כסף לקנות לעצמי אוכל

ויום , הייתי רואה שהמון ילדים גונבים לבעל החנות אוכל, כל הפסקה כולם היו הולכים לחנות, מחוץ לבית הספר הייתה חנות

ובתמורה הוא ייתן לי אוכל  ,אני אתן שרות ללקוחות והוא יסתכל שלא גונבים, אחד אמרתי לו שייתן לי לעבוד אצלו בהפסקות

וכך הייתי , והייתי מקבל על זה תשלום, בנוסף הייתי גם רוקד בלט דרך בית הספר, הוא הסכים והייתי עובד אצלו, בהפסקה

  .מסתדר כלכלית

אז שתשאיר אותנו , ובו רשמתי שאם היא רוצה שאני יהיה פושע ושאחותי תהייה יצאנית, שלי מכתב יום אחד כתבתי לאמא

  .עברו מספר ימים ואמא בא להוציא אותנו משם, בבית יתומים



 

היינו מקבלים בתמורה כסף או , אני ועוד חבר שלי היינו רוכבים על אופניים לכפרים ומתקנים רדיו, לאחר שחזרתי הביתה

  .וככה הייתי עוזר לאמא שלי כלכלית ובסופו של דבר חיינו טוב, סחורה

סוף סוף נתנו ליהודים לעלות לארץ ומהר מאוד קיבלנו אישור  1957עד שבשנת , כל הזמן רצינו לעלות ארצה ולא נתנו לנו

  .ועלינו לארץ ישראל

  חייך  בארץ
  

  .ועבדתי עד הצבא, מצאתי עבודה כטכנאי רדיו, הגענו לעכו 57בשנת 

  .הלכתי לחיל הקשר ועברתי בהצלחה את כל קורסי ההכשרה, ל"התגייסתי לצה 58ב 

  .25שלב  –מקצועי הכי גבוה ר עם שלב "ולאחר כשנה הייתי רס, הייתי מדריך בבית ספר לטכנאי רדיו

  .לאחר מכן ביקשתי ללכת לקורס קצינים, 1968עד  1965הייתי בתפקיד הזה מ , ס לטכנאי רדיו"הפכתי להיות מפקד בי

הייתי מפקד של בסיס ציוד מרחבי של חיל הקשר , הייתי מקבל את התפקידים הכי קשים, עברתי בהצלחה את קורס הקצינים

מפקד בסיס ציוד פיקודי של חיל , לאחר מכן הייתי מפקד קורס קציני תחזוקה של חיל הקשר, בסיני בזמן מלחמת ההתשה

  .לאחר מכן יצאתי לפנסיה, ל"ראש מדור ביקורת יחידות בצה, הקשר

נכדים והמשפחה מהווה  6יש לנו כיום , רם ואורי, איריס, ילדים 3נולדו לנו , מקיבוץ עין חרוד, התחתנתי עם רחל 1963בשנת 

  !!אושר רב לי

  1.6.14,  שי סויפר: ראיון


