תולדות משפחת סוכצ’בסקי
שם המשפחה של אבותינו "סוכצ’בסקי "1מראה כי הם הגיעו מסוכצ’ב( 2בפולנית הסיומת סקי = מ ,)-עיירה
במרחק  75ק"מ מערבית לוורשה ,פולין .ישנן עדויות להתיישבות יהודית בסוכצ’ב משנת  ,1427עם עדויות
לקהילה יהודית מאורגנת בשנת " .1467עד שנת  1599היו בבעלות יהודי סוצ'אצ'וב  20בתים ,בית כנסת ,בית
חולים ,מקווה ובית קברות ,ועסקו במסחר בבעלי חיים ,בעור .וצמר ובמלאכות כמו חייטות ונגרות .עלילת דם
בשנת  1619הביאה למותו על המוקד של יהודי אחד .לאחר שהרובע היהודי נשרף בשנה שלאחר מכן ,התנגדו
ראשי הקהילה הנוצרית לשיקומו והקהילה היהודית הגיעה זמנית לסיום .בשנת  1749העניק המלך אוגוסטוס
השלישי אישור לסוחרים ובעלי מלאכה יהודים מסוימים מוורשה לחדש את ההתיישבות בסוכצ’ב .הם הקימו
בית מלאכה לבורסקאות ,מזקקה ובתי מלאכה לחייטות וייצור נעליים וסחרו בתוצרת חקלאית "3.אבותינו
כנראה עסקו במלאכות אלו .מעמדם נראה בעובדה כי ברישום פטירתה ב 1910-של אחותה של סבתנו ,שרה
הינדה כהן לבית סוכצ’בסקי שגרה בפולטוסק( ,4ראה ציור  )3רשום כי בעיירה סוכצ’ב יש בנין מגורים גדול "על
שם" המשפחה .לא ברור לנו באיזה תקופה נבנה הבניין.

 .1מפת פולין עם הערים שמשפחת סוכצ’בסקי שהתה בהן ()Google Maps
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Sochaczewski
52°14’ 20°15’. 50 Km west of Warsaw
www.jewishvirtuallibrary.org/sochaczew
52°43' 21°06'. 50 Km north of Warsaw

Sochaczew
Pultusk
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ההיסטוריה המשפחתית הידועה לנו מתחילה מחיים סוכצ'בסקי ,אשר נולד בערך בשנת  1755וחי בעיירה
לוביץ' ,5פולין .במאות ה  16-וה  ,17-התנאים השתפרו עבור היהודים בכל רחבי פולין .התקופה מכונה על ידי
ההיסטוריונים "תור הזהב של יהדות פולין" .איננו יודעים אם משפחתו של חיים עזבה את סוכאצ'ב כמה דורות
לפני שנולד ,או אם הם עזבו לאחר שנולד .בשנת  ,1793עם החלוקה השנייה של פולין ,לוביץ’ היתה חלק
מפרוסיה ,והשלטונות הפרוסיים דרשו מנתיניו לקחת שמות משפחה .לכאורה חיים בחר בשם סוכאצ'בסקי כדי
להנציח את עיירת משפחתו .משנת  1815ועד  1915לוביץ' השתייכה לפולין של הקונגרס ,6למעשה ישות
מדינית בשליטת רוסיה.
ידוע על בן אחד של חיים ,משה אהרון ,אשר נולד בערך ב 1778-בעיר לוביץ' 75 ,ק"מ ממערב לוורשה ,פולין,
ונפטר באותה עיר ב .1831-הוא ידוע גם בשם "רבי משה מלוביץ'" .נראה להלן שמשה אהרון היה מאוד עשיר,
כיהן בתפקיד ממשלתי ,והיה מופלג בתורה .בסביבות  1800הגיעה החסידות לפולין ,ומשה לא היה חסיד ,כלומר
מתנגד .בין החסידים והמתנגדים (כל אלו שהתנגדו לחסידות) היו עימותים קשים ,7ובשיאם הלשנות לשלטונות
על התנגדות למשטר שגרמו מאסרים .למשה אהרון היו מספר ילדים ,ידוע לנו על יעקוב קופיל ,יהונתן (שאנו
מצאצאיו) ,יצחק שלמה ,אלקה בינה ,אפרים פישל ,מאיר הירש ומירה.
אף על פי שר’ משה אהרון סוחצ'בסקי לא היה חסיד ,היה לו קשר מיוחד עם הרב שמחה בונים בונהרדט
(הידוע גם כ"רבי רבי שמחה בונים") ,הרב הגדול הראשון של פשיסחא 8וכן אחד המנהיגים המרכזיים של
החסידות בפולין .ר 'ר' בונים עסק במסחר ולמד שפות אירופיות ,מדעים והיה רוקח מורשה .לאחר נישואיו לבתו
של חסיד הוא הפך לחסיד של החוזה מלובלין ,שהביא את החסידות לפולין.
בין תלמידיו הרבים של ר’ ר' בונים היו שניים שהקימו את שתי הקבוצות החסידיות הגדולות בפולין :הרב יצחק
מאיר אלתר ,מייסד חסידות גור ומחבר היצירה ההלכתית "הידושים האר"י" ,והרב שרגא פייבל דנציגר מגריצא
(שאנו צאצאיו) ,מייסד חסידות אלכסנדר .בנו של הרב שרגא פייבל התחתן עם בתו של ר’ ר' בונים ,ובתו של ר'
שרגא פייבל נישא לר' יהונתן סוכצ'בסקי ,ראש בית הדין הרבני של לוביץ' ,שאנו מצאצאיו.
הספר תפארת הצדיקים 9כולל סיפור בעמודים  56-57המספר על הקשר המיוחד בין הרב בונים לר' משה אהרון
סוחצ'בסקי.
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 Lowicz 52°07’N 19°56’Eביידיש לוביטש
/https://he.wikipedia.org/wikiפולין_הקונגרסאית
/https://he.wikipedia.org/wikiההתנגדות_לחסידות
''20°37 51°22
Przysucha, Poland
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=441
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 .2תפארת צדיקים מאת שלמה גבריאל רוזנטל עמודים 56-57
"מעשה נפלא אשר סופר על ידי הגאון הקדוש איש אלקים רבי מנחם מנדיל 10זכר צדיק וקדוש לברכה ,הרבי
מקאצק , 11זכותו יגן עלינו[ .כדאי להביט בעץ המשפחה בעת הקריאה].
סיפר דודי [דוד רבא] המופלג החסיד רבי אפרים פישיל [נחמן] סוחכצ'בסקי ז"ל מפילוב 12איך שזקנינו (אחד
מאבותינו) הנגיד הקצין החריף מופלג בתורה ויראה הרב רבי משה אהרון סוכצ'בסקי זכרונו לחיי העולם הבא
מלוביטש שהיה מתנגד ולא דרך מעולם בדרכי החסידות .ורבינו הרבי ר' [שמחה] בונם ,זכותו יגן עלינו ,בכל עת
שהיה בלוביטש היתה אכסניה שלו רק אצל זקנינו הנ"ל .פעם אחת אמר לו רבינו [שמחה בונם] זצ"ל (זכר צדיק
לברכה) :ר' משה במה אברך אותך ,הלא תורה וגדולה יש אצלך ,רק זאת אברככה שהבנים שלך יהיו חסידים,
וגם שהמחותנים שלך יהיו גדולי ארץ פולין.
וכן היה שבנו הוא דודי [דוד רבא] הרב הגדול החסיד המפורסם ר' יהונתן סוכצ’בסקי זצ"ל האב בית דין של
קהילת לוביטש היה חתן הגאון הקדוש ר' שרגא פיוול דנציגר זכר צדיק וקדוש לברכה האב בית דין של קהילת
גריצא .ובן ר' יונתן הנ"ל היה הרב הגאון החסיד הקדוש רבי יצחק אהרן זצ"ל .ובנו השני הרב החסיד ר' אפרים
פישיל ז"ל היה חתן הרב הקדוש הרב דוד מטושעוויץ זכר צדיק וקדוש לברכה ובניו של רבי אפריים פישל הנ"ל
הם האחים אחד הרב הצדיק גדול בתורה ובחסידות הרב משה חיים שיזכה לחים טובים וארוכים מנהל עדתו
בעיר ריוויץ  .והשני הוא הגביר המופלג בתורה וחסידות רבי לייבלי סוכצ’בסקי שיזכה לחיים טובים וארוכים אחד
מהנשיאים שבירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימנו אמן .ועוד בת אחת הנ"ל לזקנינו הרב רבי משה
הנ"ל שהיתה כלתו של הגאון הגדול רבי מאיר ציליך זכר צדיק וקדוש לברכה האב בית דין קהילת לאסק .ובנו
הרביעי הוא זקני [המשמעות שאני צאצא שלו ,במקרה זה  -סבי] הרב החסיד רבי יעקב קאפיל זצ"ל מלוביטש
/https://he.wikipedia.org/wiki 10מנחם_מנדל_מקוצק
Kock 51°38' 22°27' 45 Km north of Lublin 11
 PULWAY 51°25'00 21°58'00 12ביידיש :פילוב
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הנ"ל שהיה חתן זקני הרב הגאון הצדיק הרב רבי נתן כ"ן פלאצקער זצ"ל הנ"ל .ועוד בנים הנ"ל אשר לא ידעתי
ספורות למו וכולם דרכו בדרכי החסידות".

הסיפורים בספר נאספו ,הועתקו והובאו לדפוס על ידי קרובנו שלמה גבריאל רוזנטל ,נכדו של יעקב קופל
סוחצ'בסקי .הספר הודפס בוורשה בשנת  .1909כותב הספר שמע את הסיפור מאחי סבו רבי אפרים פישל
ששמע מהרבי מקאצק .הרבי מקאצק היה תלמידו של ר’ ר’ שמחה בונים והיה בן דורו של משה אהרון
סוכצ’בסקי .נציין כאן כי הסיפור הזה נתגלה על ידי בן משפחתנו הרב נפתלי אהרן וקשטיין.
שימו לב לסופרלטיבים שבהם מתאר ר 'שמחה בונים את אבינו הרב משה אהרון סוחצ'בסקי .לא זו בלבד שהוא
היה מאוד מלומד וירא שמים ,עשיר (איננו יודעים מה מקור עושרו) אלא שהוא כנראה מונה על ידי הצאר
לעמוד כראש האוכלוסייה היהודית בעיר.
אכן ,ברכתו של ר’ ר’ בונים התממשה ,וכל בניו ובנותיו של משה אהרון חותנו עם גדולי פולין .אותנו מעניין
זקנינו יהונתן סוכצ'בסקי ("הרב הגדול החסיד המפורסם ר' יהונתן סוכצ'בסקי זצ"ל האב בית דין של קהילת
לוביטש") [נולד בערך ב 1811-בלוביטש ,נפטר ב 12-לאוקטובר  1884בלוביטש] ,אשר התחתן עם בתו של
שרגא פייבל דנציגר ,שהוא ובנו הקימו את שושלת אדמו"רי 13אלכסנדר .לאחר מות אשתו ,התחתן יהונתן עם
בת אחרת של שרגא פייבל דנציגר שהיתה גם כן אלמנה .יהונתן סוכצ'בסקי היה האב בית דין של קהילת
לוביטש ,כלומר הרב המוביל של הקהילה .קשר משפחתי לשרגא פיוול דנציגר הינו "ייחוס" אדיר ואם אחד
מילדינו יחזור בתשובה ,יוכל לקבל שידוך הכי טוב בעולם החסידות( .תולדות משפחת דנציגר נכתבו בנפרד).
לשם בהירות הקריאה ,הנה קטע מקוצר מעץ המשפחה שמבהיר את האמור:

 13אדמו"ר – אדוננו מורנו ורבנו – כינוי בראשי תיבות לראש קהילה של חסידים
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 .3עץ משפחות דנציגר וסוכצ’בסקי בראשית המאה ה19-
היה סיפור במשפחה על סבנו שהתחתן עם בת האדמו"ר ,ולאחר שנפטרה נישא לבת שניה של האדמו"ר .כולם
חשבו שהמדובר בהרצל נפתלי טכורק .אבל תוך כדי המחקר גילינו כי נשותיו של הרצל טכורק היו ממשפחות
שונות ,ושתיהן לא בנות של אדמו"ר כלשהוא .אבל כשהמשכנו לחקור ,גילינו כי הסיפור מתאים בדיוק ליונתן
סוכצ'בסקי! אז כנראה הסיפור עבר במשפחה לגבי "סבא" כללי ולא ידענו את זהות הנפשות .ידוע שבעבר
כשאמרו "סבא" התכוונו לסבא ,סבא רבא ,סבא רבא רבא וכו’ .כך היה מקובל לדבר ולכתוב בספרים לפני
המאה ה .20-לדוגמה ,כשמחבר הספר עם הברכה כתב "דוד" הוא התכוון לדוד של אביו.
ליהונתן סוכצ'בסקי היו  11בנים ובנות ידועים – מאשתו הראשונה חיה שרה דנציגר (נולדה בערך  1811בגרוג'ק,
נפטרה ב 5-לאוקטובר  1848בלוביטש) נולדו יצחק אהרון (זקננו שגם מוזכר בסיפור – "הרב הגאון החסיד
הקדוש רבי יצחק אהרן זצ"ל") ,שמחה בונם ,ברוכה ,טוביה ,נחמה ופסח .מאשתו השניה אסתר דנציגר (נולדה
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בערך  1822ונפטרה  ,1892ואשר היתה אלמנה כשהתחתנו) נולדו פייבל ,חוה ,מרדכי יוסף ,רוחמה ,ושרה.
נשים לב כי האשה הראשונה נפטרה במה שנחשב היום גיל צעיר ,אבל חיתה עד גיל ממוצע לתקופה – כ40-
שנה .יהונתן סוכצ'בסקי ואשתו השניה חיו  70שנה ,מה שנחשב במאה ה 19-חיים ארוכים במיוחד.
לאחד מאחיו של יהונתן ,אפריים פישיל ,נולד בן בשם יעקב יהודה לייב אשר מוזכר בסיפור שלמעלה..." :הגביר
המופלג בתורה וחסידות רבי לייבלי סוכצ’בסקי שיזכה לחיים טובים וארוכים אחד מהנשיאים שבירושלים"...
ואשר נפטר ב 1916-ונקבר בהר הזיתים .קברו מסומן במפה של הר הזיתים בחוברת סיור מורשת של משפחת
טחורק .בבית כנסת בירושליים שנבנה על ידי אשתו יש הקדשה עם שמו המלא :יעקב יהודה לייב .פרוט נוסף
נמצא ברשימת הצאצאים של חיים סוכצ’בסקי.
הבן הראשון של יהונתן ,יצחק אהרון (שאנו צאצאיו) (נולד ב 8-לנובמבר  1834בלוביטש  ,נפטר ב1889-
בפיוטרקוב) התחתן ב 18/2/1850 -עם תמרה אסתר פלאטו/פלאטוב (נולדה בערך ב 1834-בפיוטרקוב):

 .4רישום הנישואין של יצחק אהרן סוכצ’בסקי עם תמרה אסתר פלאטו
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[פולנית] תאריך המסמך/הנישואין :פיוטרקוב [ 6רוסי] [ 18 /כללי] לפברואר  ,1850נישאו ב 3 -אחר הצהריים
ונרשם ב 6 -אחר הצהריים .הרבי :קבי אדלשטיין ,עוזר הרב של מחוז פיוטרקוב [טריבונלסקי] .החתן :יצחק
[אהרון] סוכצ’בסקי רווק בגיל  ,19בן של יונה סוכצ’בסקי ,בחיים ,וחנה שרה ,נפטרה ,גר בעיר לודז’ במחוז
לטצ’יקה .הכלה :העלמה תמרלה אסתר ,בגיל  ,17בת של יוסף פלאטו ,בחיים ,ורבקה ,נפטרה [פיוטרקוב 1848
 ,]D77גרה כאן בעיר פיוטרקוב .העדים :דניאל וידגורוביצ’ בגיל  50ומשה גולדרינג ,אח בית חולים בגיל  ,51גר
[העדים גרים?] בפיוטרקוב .כרזות ניתלו בבית הכנסת של פיוטרקוב בתאריכים… .ובבית הכנסת של לודז’
בתאריכים…..
[חתימות]

איציק ארון סאחאטשווסקי
יונה סאחטא?אווס
יוסף פלאטאב
…….

הערה :שם המשפחה של הכלה נכתב ברישום " ,"FLATOאבל אבי הכלה חתם באותיות עבריות "פלאטאב".
בחיפושי מידע על המשפחה נמצאו רישומי לידה של ילדי הזוג עם שם המשפחה " "FLATOWשל האם ומכאן
החלנו לחפש גם לפי שם זה .שני האיותים של שם המשפחה נשמעים לגמרי אחרת ומנוע החיפוש הוא פונטי
כך שרק חיפוש בשני השמות הביא את כל הרישומים.
שימו לב שהחתן ואביו וכן אב הכלה חתמו באותיות עבריות ובאיות של יידיש:

" .5איציק ארון סאחאטשעווסקי" "יונה סאכטא?אווסק” "יוסף פלאטאב"
הכותבים כתבו וחתמו עם עט נוצה ודיו ,או אם היו עשירים במיוחד בעט עם ציפורן מפלדה .בשני המקרים
טבלו את הציפורן או קצה הנוצה מדי פעם בדיו .בנוצה היה חריץ שבו נכלאה כמות קטנה של דיו עד
שמהנגיעה בנייר הדיו נמשך אל הנייר .לפעמים הכתב נמרח כי זלגה טיפת דיו מהנוצה ,ולפעמים לא יצא
מספיק דיו והכתב יצא חיוור.
לזוג נולדו משה שרגא פייבל ,אברהם מרדכי ,חיה שרה ושלמה יששכר .ככל שידוע לנו ,שלמה יששכר היה בן
הזקונים .הבן הראשון מופיע ברשומות העירוניות בפולין בשם משה בלבד ,אך אנו נקרא לו משה שרגא פייוול,
כפי שהוא נקרא על מצבת בנו ,יצחק אהרון .השם מורכב משמותיהם של שני סביו .אנו יודעים שלפחות אחד
מסביו היה בחיים כשנולד .בן נוסף שידוע מהספרות החסידית ,הינו הגאון המפורסם רבי שלום ברוך
סוכצ’בסקי ,מרבני לודז ,שעליו נכתב מחקר על ידי הרב נפתלי וקשטיין ,אבל לא נמצא רישום לידה עבורו.
למי שערכו את הרשימות המוקדמות של צאצאי חיים סוכצ’בסקי לא היה ידוע על קיומם של שלום ברוך
ושלמה יששכר .ייתכן שלידתם לא נרשמה אצל השלטונות .אנשים כאלו נקראו "נעלם" (אדם שאף פעם לא
נרשם אצל השלטונות) .ייתכן גם שהרישומים אבדו/עדיין לא נמצאו.
נציין כאן כי לפעמים יש רישומים שנמצאים במשרד רישום עירוני על לידות ,נישואים ופטירות ,אבל עקב
מעבר מעיר לעיר לפעמים קשה לעקוב לאורך עשרות רבות של שנים .בנוסף ,מסתבר כי בעיר שבה גר משה
שרגא פייבל לאחר נישואיו ,פולטוסק ,היתה שרפה גדולה אשר כילתה שלשה רבעים מהעיר בשנת  ,1875ולא
נותרו מסמכי לידה ,נישואין ומוות מלפני השרפה (מסתבר שרישומים של תשלומי מס שרדו ,ראו בתולדות
משפחת גורמן) .בנספח ג’ נמצא תקציר של חוברת "צאצאיו של חיים סוכצ’בסקי" שמכילה רישומים שנאספו
בעמל רב על משפחת סוכצ’בסקי ברישומי עיירות רבות בפולין .בחוברת נמצאים שני משה פייבל שיכולים
להיות אב סבתנו – נכדו של יונתן סוכצ’בסקי מהבן הראשון של אשתו הראשונה של יונתן  -יצחק אהרון ,ובנו
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של יונתן סוכצ’בסקי מאשתו השניה .היות שמצאנו רישום (שמספרו  1164מהעיר פולטוסק) של הצבעתו של
משה שרגא פייבל לדומה (בית הנבחרים) הרוסית ב 1907-וברישום כתוב שמו של האב "אהרון" ,הרי ברור
שהוא נכדו של יונתן .יש אישוש מתעודת הלידה של סבתנו מירה יוכבד (ממאי  )1883שבה רשום גיל האב כ-
 ,30ולפי זה הוא נולד בתחילת  ,1853מה שמתאים רק למשה שרגא פייבל בן יצחק אהרון .לפי תאריכי לידת
הילדים ,משה שרגא פייבל נישא בעיר פולטוסק זמן קצר לפני השרפה הגדולה ,ולכן לא נמצאו מסמכי הנישואין
וגם אין את מסמכי הלידה של אשתו ,בת למשפחת גורמן שחיתה בפולטוסק .גם חסרים כל מסמכי ההיסטוריה
העירוניים של משפחת גורמן מלפני  .1875בנספח א’ רשמנו את כל הנימוקים לזיהוי משה שרגא פייבל עם
משה בן יצחק אהרון.
משה שרגא פייבל נולד ב 2-ליולי  1853בלוביטש:

 .6רישום הלידה של משה שרגא פייבל
[המתרגם :הרישום ברוסית וקשה לקריאה ]:נרשם בעיר לוביץ’ בתאריך  23יוני [רוסי]  5 /יולי [כללי] בשעה 4
אחר הצהריים [  .]1853האב ,אהרון סוכצ’בסקי ,בן  ,18המתגורר כאן ,העדים :יוסף מיגדל ,עובד[?] בית כנסת
בן  65ולווק וולקוביץ ,חייט בן  .43הילד בן זכר בשם משה נולד כאן ביום  2ליולי בשעה  8בערב .האם תמרה
אסתר בעלת שם נעורים פלאט/פלאטו/פלאטוב בת .19

משה שרגא פייבל נישא לפייגא [ציפורה] לבית גורמן (כנראה ילידת  1854בפולטוסק) ,בת בונים ושרה .הזוג גר
בעיר פולטוסק .מצאנו מספר אנשים בארץ ששם משפחתם גורמן ומוצאם מפולטוסק .מסתבר שבראשית
המאה ה 19-היתה בפולטוסק אלמנה עשירה בשם חיה גורמן .היא השיאה את בנותיה לתלמידי חכמים מכל
פולין ,וכפי הנראה דרשה שיקבלו את שם המשפחה גורמן .יותר נסתר מהגלוי כאן בגלל השרפה הגדולה של
פולטוסק .יש פרוט רב יותר בחוברת תולדות משפחת גורמן .ילדים שידוע עליהם – שרה הינדא (נולדה ב20/8/-
 1875אבל הרישום בוצע ב 1879-כי הילדה היתה חולה) ,חיה טובה (נולדה ב .)27/4/1879-שני השמות
הראשונים של הבנות הראשונות מצטרפים לשמה של סבתו של משה שרגא פייבל  -חיה שרה  -שנפטרה ב-
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 .1848רחל לאה (נולדה ב 1881-ונפטרה בגיל שנה) ,מרים יוכבד (סבתנו ,נולדה ב ,23/4/1883-נישאה לנפתלי
הרצל טחורק) ,פריידא גיטל (נולדה ב ,)27/4/1882-יצחק אהרון (נולד ב ,19/1/1893-שמו על שם סבו שנפטר
ב ,)1889-יחיאל בר (נולד ב ,)17/4/1897-ויונתן פנחס (נולד ב .)2/7/1900-היו ילדים נוספים שלא מצאנו
תעודות לגביהם.
לדברי ח נלה מדפנה ,הייתה בת לאה שהייתה הצעירה ביותר ,גרה בוורשה ,התחתנה עם אדם בשם דוד ונולדה
לו בת בשם דבורה .האחות השנייה בצעירותה הייתה חנה ,נשואה לגבר עם שם המשפחה קובץ ,ונולדו לה
שלושה בנים ושלוש בנות (תיעוד נישואין של חנה צביה סוחצ'בסקי נמצא בשנת  1906בפולטוסק ,לאדם בשם
מנדל וולד קודיש [קדיש] ] אז השם קובץ הוא זיכרון מיס של חנה ,או שהשם היה קובץ בפולנית וקודיש
ביידיש) .הייתה אחות נוספת ששמה לא היה ידוע ,היא נפטרה לפני השואה ונולדה לה בת שהתגוררה בעיירה
בצרדורף.
ידוע לנו מרישומי לידות הילדים כי משה שרגא פייבל היה בעל חנות .בנוסף נמצא כי בשנת  1907הצביע משה
פייבל לדומה (בית הנבחרים) של רוסיה .רוסיה הצארית שלטה אז על חלק גדול של פולין והעיר פולטוסק היתה
חלק מרוסיה .ברישומי ההצבעה ,משה שרגא פייבל הצהיר על רכוש של  4500רובל ,שכנראה היה רכוש רב.
נמצאה רשימה של משלמי מסים יהודיים מהעיר פולטוסק משנת  1911שבה נרשם כי משה סוכצ’בסקי הינו
בעל בית (כלומר אמיד מאד):

 .7רשימת משלמי מסים בפולטוסק – משה שרגא פייבל סוכצ’בסקי בעל בית (בשורה הרביעית)
על פי ספר יזכור של קהילת פולטוסק שנכתב אחרי השואה ,משה שרגא פייבל היה בעליו של מפעל לייצור מי
סודה .באותה תקופה ייצור מי סודה התבסס על הרצת תהליך כימי לייצור פחמן דו חמצני .היו מספר תהליכים
מעשיים שהשתנו לפי התקופה ומחירי החומרים .מי שלא הבין מספיק בכימיה היה עלול להתפוצץ יחד עם
מיכל התהליך .היה צריך לייצר את מי הסודה במיכלי נחושת גדולים ,לנקות את הבקבוקים ,למלא ,לפקוק
ולהדביק תוית .הבקבוקים בראשית המאה העשרים היו פקוקים על ידי גולת זכוכית שהיתה בתוך הבקבוק
ופקקה אותו מבפנים .תמונת בקבוק כזה נראית למטה משמאל ,הגולה בצוואר הבקבוק (הזכוכית מחוצה כך
שהגולה לא תיפול למטה) ואטם ,כנראה מעור ,שנפל לתחתית .ייתכן שהוסיפו סוכר וצבע או מיץ פירות .בעיר
היו חמישה מפעלים למי סודה .ופייבל משה היה בעליו של המפעל השני שנזכר ברשימה .מעניין שמוזכר גם
מפעל למי סודה של יעקב גורמן ,כנראה קשר משפחתי ,שותפות או תחרות .גילינו גם שאלעזר כהן ,שנישא
לבת הבכורה של משה פייבל ,עסק בייצור מי סודה .מסתבר שהיתה כאן רשת של יצרני מי סודה מקושרים.
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 .8קטע מספר יזכור של קהילת פולטוסק ,עמוד 70

 .9בקבוק מי סודה מראשית המאה ה20 -

נציין כי משה שרגא פייבל היה רב ,על פי הכתוב על מצבת בתו מירה יוכבד ובנו יצחק אהרן ,אבל עבד למחייתו
כבעל חנות ואחר כך כבעל מפעל למי סודה .משה שרגא פייבל היה גם למדן:

 .10קטע מספר יזכור של קהילת פולטוסק ,עמוד 315
בקטע זה גם כתוב שהוא היה חתן של שלמה גורמן (ממשפחת חיה האלמנה המפורסמת מפולטוסק) .אבל ידוע
לנו מרישומים ביד ושם וגם מרישום הנישואין של הוריה של ציפורה גורמן ששם אביה היה בונים (ראו בחוברת
תולדות משפחת גורמן) אז אנחנו מניחים שזו טעות או שהוא היה חתן של "שמחה בונים" גורמן והשם שובש.
יש פרוט רב יותר בחוברת תולדות משפחת גורמן.
בתקופה מסויימת היה רב העיר פולטסוק רב בשם אוטרמן .רב העיר תל אביב לאחר קום המדינה היה הרב
אונטרמן ,כנראה בן או נכד .ידוע לנו שלסבתנו מירה יוכבד היה קשר משפחתי עם משפחת אונטרמן ,והיא
ביקרה אותם בכל פעם ששהתה בתל אביב .לפי דבורה טחורק-שלם הרב אונטרמן היה בן דוד של סבתנו .אנחנו
מחכים לפענוח רישומים מפולטוסק מראשית המאה ה – 20-אולי נמצא את הקשר.
אשתו וכל צאצאיו של משה שרגא פייבל ,חוץ ממי שצוין לגביו אחרת ,נספו בשואה .לגבי אשתו פייגה
(ציפורה) ,יש דף-עד ביד ושם שמספר שהיא נפטרה ב 1942-בגטו וורשה .משה שרגא פייבל נפטר לפני
המלחמה .כשמצאנו את הקבר של בנו יצחק אהרן בניו יורק ,גילינו כי כתוב על המצבה "בן הרב החסיד רבי
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משה שרגא פייוויל עליו השלום" ,ולא הי"ד .בנוסף ,הגיע לאחרונה מידע מאדם שחיפש מידע על משפחת כהן
(החתן של אחות סבתנו ,שרה הינדה סוכצ’בסקי) ,כי נין של משה שרגא פייבל נולד בשנת ( 1929בן של מלכה
דבורה ,בתה של שרה הינדה סוכצבסקי) ונקרא על שמו משה שרגא פייבל.
כלומר ,משה שרגא פייבל נפטר לכל המוקדם ב 1911-שאז מצאנו ששילם מסים בפולטוסק ,ןלכל המאוחר ב-
 1929שאז נקרא הנין על שמו.
כמה שנים אחרי שנכתבה הפסקה הקודמת ,נוצר קשר עם  ,JRI-Poland.orgהמוסד שעזר כבר רבות
בחיפושים ,וקיבלנו מהם את צילום רישום הפטירה של משה שרגא פייבל:

 .11רישום הפטירה של משה שרגא פייבל סוכצ’בסקי
תאריך28/3/1924 :
שם :סוכצ’בסקי משה פייבל
גיל74 :
שם האב :סוכצ’בסקי יצחק אהרון
שם האם :תמה [תמרה]
שם בת הזוג :פייגה [ציפורה] גורמן
עיר המגורים :פולטוסק

עדיין אין תרגום ממש ,הנתונים הללו הוצאו מטבלאות נתונים של .JRI-Poland.org
הרישום הזה הוא המידע המלא שמראה כי אביה של סבתנו ,משה שרגא פייבל סוכצ’בסקי מפולטוסק ,הינו
בנם הראשון של יצחק אהרון ותמרלה אסתר סוכצ’בסקי!

מכאן נקדיש פרק לכל אחד מילדיהם של משה שרגא פייוויל ופייגא וצאצאיהם.
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שרה הינדה סוכצ’בסקי – נולדה 20/8/1875
בשנת  ,2017לאחר בדיקת  ,DNAנתגלה כי בני משפחה שלא ידענו עליהם אכן שרדו את השואה .מסתבר
שהיתה קרבה ממשית ב DNA -של הרצל לאור (בן חנה טכורק-ליברמן) ל DNA -של ז’ק (יעקב) מגן מפריז.
לאחר חקירות וברורים נתגלתה התמונה הבאה:
שרה הינדה סוכצ’בסקי ,בתו של משה שרגא פייבל (כנראה הבכורה) ,נישאה לאברהם כהן בעיר פולטוסק
בשנת  .1896בזמן שנוצר הקשר ,ז’ק מגן כבר הגיע אל מסמך הנישואין הזה במחקרי המשפחה שלו .משפחת
כהן הגיעה לפולטוסק לאחר שאברהם נולד בעיירה בשם פלנטי .14אברהם היה בן של יחיאל מיכל כהן ,בנו של
הרב אלעזר כהן ,שהיה רב בפולטוסק ובעיירות נוספות ,לרבות בסוכצ’ב ,שם נטמן בתרמ"ב (.)1881-2
לאברהם ושרה הינדה נולדו שלשה ילדים :ברנדלה פרל בשנת  ,1897אלעזר אהרון בשנת  ,1899ומלכה דבורה
בשנת  .1901האב אברהם נפטר בשנת  1902והאם שרה הינדה נפטרה בשנת  .1910לא ברור מה קרה עם
הילדים ששני הוריהם נפטרו כל כך צעירים ,כנראה טופלו על ידי בני משפחה .על כל פנים ז’ק מגן מצא רישומי
נישואין של כל שלושת הילדים.
מלכה דבורה נישאה בשנת  1926למאיר שלמה מגנושבר .היו ארבעה ילדים ,והיא נפטרה בשנת  1933מיד
לאחר לידת הילד הרביעי יצחק .מאיר שלמה העביר את יצחק לטיפול הסבא והסבתא בעיר הסמוכה רוז’אן,
והתחתן עם אשה בשם רבקה ,שלה היו שתי בנות .יצחק היה בן  6כשפרצה מלחמת העולם השניה ,ולאחר
המלחמה ,כשהיה בן  ,13כתב זאת:
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לאחר השרפה הם ברחו לעיר בשם מקוב .שם מתה סבתו וסבו ניספה בטרבלינקה .אביו מאיר שלמה מגנושבר
נרצח בעיר רוז’אן כשנכבשה על ידי הצבא הגרמני .אחותו התאומה של מאיר שלמה מגנושבר לקחה אחריות
על ארבעת הבנים של אחיה .תוך סיכון עצום היא עברה מהשטח הכבוש על ידי הגרמנים לשטח הכבוש על ידי
הרוסים ,חזרה ועברה שוב! היא הצליחה להעביר את ארבעת הבנים של אחיה התאום וגם את משפחתה –
בעלה ושני ילדיה – לאזור שהיה כבוש על ידי הרוסים .הרוסים העבירו אותם לאזור התיישבות בסיביר (אולי
האזור היהודי האוטונומי סביב העיר בירובידז’אן – גובל בסין) ,שם היו צריכים כנראה לעסוק בחקלאות כדי
לספק את תצרוכת האוכל של רוסיה בזמן המלחמה .שניים מארבעת הבנים לא שרדו את הקשיים ,ונותרו יצחק
ואברהם .אברהם עלה לארץ כיתום במסגרת עליית "ילדי טהרן - "16קבוצה של בעיקר ילדים יתומים שברחו
מפולין לרוסיה ומשם הגיעו לטהרן ,אירן ומשם לפלסטינה .לאחר המלחמה יצחק חזר עם דודתו לפולין ,ומשם
עלה לארץ .לאחר זמן ,אברהם לא הסתגל לאקלים בארץ עקב בעיות בריאותיות שנגרמו בסיביר ,ועבר לצרפת.
בנו ז’ק-יעקב ערך את בדיקת ה DNA-שחיברה את משפחותינו מחדש.
לצערנו אברהם ויצחק כבר נפטרו כשנוצר הקשר ,אבל שמחנו לפגוש את ילדיהם – ראו צילום מהפגישה בסוף
החוברת.

/https://he.wikipedia.org/wiki 16ילדי_טהראן
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חיה טובה – נולדה 27/7/1879
חיה טובה ,בתו של משה שרגא פייבל ,היתה כבת  12והלכה עם חברות ברחוב .גויים זרקו עליהם אבנים והיא
"קיבלה אבן בלב" .היא נשלחה לבן הדוד האדמו"ר כדי להבריא .ייתכן שנשלחה גם כדי לקבל שידוך טוב בחצר
הרבי .אצל האדמו"ר היתה "דודה" (כנראה קרובת משפחה) בשם וסלה אשר לימדה את חיה טובה גרמנית
ותפילה .חיה טובה התחתנה בשנת  1902עם הרב שמואל דב יששכר גלפרך (כיום מאוית כ-גלברד ,צריך לבדוק
– כנראה האיות השתנה במעבר מרוסית לפולנית ולעברית) ,בן הרב אברהם מאיר גלפרך וחנה פייגא לבית
דנציגר (כנראה שוב קשר למשפחת האדמו"ר) .נולדו ששה ילדים ,בת בכורה שנפטרה צעירה – כנראה פנינה
ינטה ,חנה דבורה ("חנל'ה מדפנה" ,נולדה בערך ב ,1922-היא שסיפרה את סיפור הגויים שזרקו אבנים) ,יצחק
אהרון ,בלומה ,יחיאל ישראל וזיסמן .ביתם נשרף לפני מלחמת העולם השניה .יחיאל ישראל עזב את הבית
והצטרף ל"הכשרה"  -כלומר לימוד חקלאות כהכנה לעליה לקיבוץ בארץ .הוא התחתן פיקטיבית והזוג קיבל
"סרטיפיקט" – ויזת עלייה לארץ מטעם השלטון האנגלי .הערה על הנישואין הפיקטיביים :בתקופה ההיא
השלטון האנגלי הגביל עלייה לארץ ,והוציא מספר מוגבל של ויזות עלייה .אבל כל ויזה כזו היתה משפחתית,
למשפחה ניתן דרכון אחד משותף וגם ויזה אחת .לכן בוצעו החתונות הפיקטיביות – להכפיל את מספר העולים.
הזוג הפיקטיבי עלו לארץ בשנת  1935לקיבוץ מעלה החמישה ,ולאחר זמן יחיאל ישראל עזב את הקיבוץ ועבר
לגור בנתניה .לאחר מכן התחתן באמת לדבורה טיק ,ונולדו שולה וטוביה .חנה דבורה שרדה את השואה,
התחתנה עם יצחק פישמן ועלתה לארץ ,והם היו חברי קיבוץ דפנה .השם פישמן עוברת ל-בן נון בערך ב.1960-
חנה דבורה כתבה ספר בשם "בחזרה לשם" על נדודיה באירופה מספטמבר  1939עד ינואר  1943אז הגיעה
לארץ – ראשונה שיצאה מגטו וורשה והגיעה במהלך המלחמה ,ורוב חבריה נספו בדרך .חנה מספרת כי ברחה
מביתה הדתי להצטרף לקבוצה של צעירים אשר היתה בהכשרה לקיבוץ בפולין ,והמשפחה החרדית ישבה
עליה "שבעה" .המלחמה פרצה לפני שהגיע תורה לעלות לארץ ,וחנה חזרה כדי לעזור למשפחתה שגורשה
לגטו וורשה .היות שהיתה קטנת קומה ורזה ,הצליחה לעבור בסדקים בגדרות ובחומות ובמנהרות הביוב ,ולמצא
קצת מזון למשפחה .לאחר כשנה ,בפקודת הקיבוץ ובעידוד המשפחה ,ברחה מהגטו והצטרפה לקבוצה קטנה
של חברים שעברו בקשיים רבים את הגבולות בלילות ,במעברי הרים בעזרת מורי דרך מקומיים שנשכרו
בתשלום .הקבוצה הצליחה בתלאות רבות להגיע להונגריה ,ושם נתפסה ,יחד עם בעלה לעתיד שהיה גם
בקבוצת הבורחים ,ע"י השלטון ההונגרי שהיה באותה עת משתף פעולה עם הנאצים .כל היהודים הפולנים
שנתפסו בהונגריה גורשו ברכבות ישר למחנות השמדה בפולין .חנה ובעלה לעתיד הועלו על רכבת שנסעה לכוון
פולין ,אבל מסיבה לא ברורה הרכבת נעצרה בגבול והוחזרה ,וכולם הוכנסו למחנה הסגר בהונגריה .חנה
התחזתה לנערה צעירה (היות שהיתה רזה ונמוכה עקב מחסור במזון בגטו ובנדודים) והצליחה בעזרת הקהילה
היהודית המקומית להצטרף לרכבת של ילדים שהורשו לצאת לארץ ישראל תוך כדי המלחמה .הרכבת הגיעה
לארץ בינואר  .1943כשחנה הגיעה לארץ היא היתה הראשונה שהצליחה להגיע לארץ מגטו וורשה ,והיא
נלקחה לראשי הישוב בארץ לספר על זוועות הגטאות .בעלה יצחק נשלח למחנה עבודה בתנאים איומים ,הוא
הצליח לשרוד ושוחרר מהמחנה ואפשרו לו לעלות על רכבת אחרת ולהגיע לארץ .הם התיישבו בקיבוץ דפנה,
ונולדו שני ילדים – שמואל וחיים .הם גם אימצו בן של קרובת משפחה ששרדה את השואה כאם חד הורית ולא
יכלה לטפל בו.
חנה כתבה ספר זכרונות מילדותה והמלחמה עד הגיעה ארצה ,ניתן להוריד מאתר המשפחה באינטרנט .גם
בעלה יצחק כתב את קורות חייו וניתן להוריד.
פרידה גיטל – נולדה 27/4/1882
אין מידע על פרידה גיטל.
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מרים יוכבד – נולדה 23/4/1883
בת נוספת של פייבל משה היא סבתנו מרים יוכבד .ברישום הלידה שלה כתוב:

 .13רישום הלידה של מרים יוכבד סוכצ'בסקי
טּוסק בתאריך [ 19רוסי] [ 31 /כללי] במאי שנת  1883בשעה  9בבוקר (יום ה' כ"ד אייר
[ברוסית] התקיים בּפּולְ ְ
תרמ"ג) .הופיע [האבא] משה פייבל סוכאצ'בסקי בעל חנות תושב העיר פולטוסק בגיל  ,30עם העדים :בעל
חנות ברוך רוזנבלום בגיל  52והמורה אברהם צינַאמֹון בגיל  62תושבי העיר פולטוסק ,ומעידים על התינוקת
שהובאה ,שנולדה כאן בפולטוסק ביום [ 11רוסי] [ 23 /כללי] באפריל שנה זו בשעה  7אחה"צ (יום ב' ט"ז ניסן
תרמ"ג) ,מהאשה פייגא לבית גורמאן בגיל  ,28וניתן לה השם מרים יוכבד.

מעניין שלא רשום כי האב והאם "נשואים" .יתכן שהיות שרישום הנישואין שלהם נשרף כשנשרפה העיירה,
הכותב לא היה מוכן לרשום שהם נשואים .התאריכים  19/31ו 11/23 -מתייחסים לתאריך הרגיל ולתאריך
הנהוג ברוסיה ,שהם שונים .כלומר תאריך הלידה לפי התארוך הכללי 23 :אפריל  1883בשעה  7בערב.
סיפור צדדי מעניין :תוך כדי המחקר ,נמצאה תעודת הלידה שלמעלה ,ובתחילה היה נראה שמשהוא לא
מתאים .עד אז ידענו כי שמה של סבתנו הוא יוכבד .מתעודת הלידה מסתבר ששמה מרים יוכבד .אבל הרי יש
נכדה בשם מירה ,בת של דבורה טכורק-שלם ,אשר נולדה בזמן שמרים יוכבד היתה בחיים! זה לא ייתכן כי
ביהדות אירופה לא מקובל לתת לתינוק/ת שם של סבא/סבתא בעודם בחיים .אבל מסתבר כי כאשר מירה
הנכדה נולדה ,רצה אביה לקרוא לה בשם מרים על שם אמו מרים שנספתה בשואה .דבורה טכורק-שלם ,אמה
של מירה הנכדה בקשה מאמה רשות לקרא לבת מרים ,ואכן קבלה את הרשות.
מרים יוכבד הצטרפה לאחותה וגדלה אצל בן דודה האדמו"ר .מרים יוכבד נישאה להרצל טכורק והיתה אשתו
השניה .היא נישאה לתלמיד הטוב ביותר ,הרצל טכורק ,שכונה "הגאון הגדול" .אלו היו נישואין שניים של
הרצל ,אחרי שנישא לבת של משפחה שהיתה כנראה מאד עשירה והיא נפטרה .בעמוד הבא צילום רישום
15
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הנישואים שנערכו בעיר פולטוסק – החתן והכלה באו לעיר של הורי הכלה כדי להתחתן ,כמקובל אז .על פי
הרישום היה הסכם כספי שנערך לפני הנישואין ,כנראה עקב הרכוש הרב שהיה לצדדים .בחיפוש ההסכם
הכספי ברישומים של נוטריונים נסתבר כי לא שרדו שום רישומים מהנוטריון שאצלו נערך ההסכם.

 .14רישום נישואי הרש טכורק ומרים יוכבד
התקיים בעיר פולטוסק בשמיני לינואר שנת  1907בשעה  12ביום התייצב אישית הרב היהודי של איזור פולטוסק
גולדמ ֶכר בן  43שנים
ַ
אברהם בעראם? בנוכחות עדים הסוחר ברוך רוזנבלום בן  76שנים והתלמיד יהושע ליב
תושבי עיר פולטוסק  ...והצהיר כי לפניו ברביעי בינואר הנוכחי בשעה  12בלילה נערכה ברית נישואין דתית בין
הסוחר הרש טכורק אלמן בן  35שנים בנם של אהרן יוסף ואסתר לבית מיצמן בני-זוג טכורק נולד בעיר דרובין
נפת פלוצק ,תושב עיר מלאבה ,ומרים יוכבד סוכצ'בסקי רווקה בת  23שנים בתם של משה פייבל ופייגא לבית
גורמן בני-זוג סוכצ'בסקי נולדה ומתגוררת בעיר פולטוסק אצל הוריה .לנישואין אלו קדמו שלוש הכרזות שפורסמו
בביהכנ"ס במלאבה בימים ה ,21 -ה 28 -באוקטובר וה 4 -בספטמבר שנת  1906ובביהכנ"ס בפולטוסק בימים
 4+11+18בנובמבר אותה שנה... .

המשך תולדות חייה של מרים יוכבד רשומים בתולדות משפחת טכורק.
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יצחק אהרון – נולד 19/1/1893
שניים מהבנים של משה שרגא פייבל ,יצחק אהרון ויחיאל בר גרו בלודז .שניהם היו נשואים עם ילדים כשפרצה
המלחמה  .מצאנו רישומים מגטו לודז' המראים שיצחק אהרון ויחיאל בר נרשמו ברחוב הוהנשטיינר 17מספר 9
דירה  .29יצחק אהרון שרד את השואה לבדו ואשתו וילדיו נספו ובסוף המלחמה עבר לארצות הברית ,שם
נישא בשנית בגיל מבוגר ולא היו לו ילדים .סבתנו מירה יוכבד היתה בקשר מכתבים אתו בארה"ב.

 .15רישום תושבים מגטו לודז' .משפחת סוכצ’בסקי בדירה 29
הרשומים בדירה :יצחק אהרון ומשפחתו – אשתו נחה (נחמה) שיינדלה (יפה) ילידת  3ינואר ( 1892נישאו ב-
 1914לפי רישום ביד ושם) וילדים מלכה תמרה ילידת  10נובמבר ( 1913נראתה לאחרונה באושוויץ’ ב-
 .)1944ישראל בר יליד  13מרץ ( 1917נראה לאחרונה בפוזן ב )1943 -ויחיאל יליד  27מאי ( 1921ראה
בהמשך) .יחיאל בר (דוב) ,יליד  17אפריל  1879ומשפחתו :אשתו רצ'ה (רחל?) ילידת  16ספטמבר ,1902
והילדים מקס יליד  8ינואר  1928וישראל יליד  12ינואר .1930

מצאנו רישום נוסף ,לא ברור אם מוקדם יותר או מאוחר יותר ,המראה שבאותה דירה התגוררו רק יצחק אהרן,
אשתו ושני הילדים הקטנים .ידוע שבגטו לודז’ רק מעטים מהתושבים הצליחו לברוח ,היות שלא היתה מערכת
ביוב תת קרקעית כמו בוורשה ואי אפשר היה לברוח דרכה או להסתתר בה.
בחיפוש ביד ושם נתגלה תיק מסמכים על שם יצחק אהרון ,שמספרו  .TD259866על פי התיק ,מקצועו היה
צביעה ,כנראה של בדים .הוא הועבר לגטו ב  ,1/5/1940ומשם נשלח לאושוויץ’ ב .22/8/1944 -ביום שהגיע
לאושוויץ’ כנראה עבר את הסלקציה של ד"ר מנגלה והיות שנראה כבעל יכולת לעבוד ,נשלח מיד למחנה דכאו.
הוא הגיע בלילה שבין  31/8/1944ובין  ,1/9/1944שמונה ימים בקרונות בקר בלי אוכל ומים! בדכאו קועקע על
Hohenstainer 17
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ידו המספר  ,96353ומיד הועבר למחנה בשם קאופרינג/לנדברג( ]Kaufering/Lundberg[ 18מחנה עבודה
קאופרינג ,מחנה משנה לדכאו שהיה ממוקם ליד העיירה לנדסברג ,גרמניה) .מסתבר כי יחד אתו הגיע בנו
יחיאל ,שקיבל מספר  ,96354כלומר עמד אחריו בתור .יחיאל נפטר ב ,24/3/1945 -כחודש לפני השחרור .יצחק
אהרון שרד את דכאו ושוחרר ב .27/4/1945 -רשום שהוא גר בשטוטגרט בכמה מחנות עקורים וב7/2/1947 -
עלה על אניה בשם ארני פייל 19לארה"ב.
תאריך הלידה של הבן יחיאל ברישומים מגטו לודז’ הוא  ,27/5/1921ולעומת זאת תאריך הלידה של יחיאל
שהגיע לדכאו רשום כ ,27/5/1923 -יליד לודז’ .נראה שזה אכן אותו יחיאל הבן הצעיר ,ושאחד התאריכים
מוטעה או רשום לא נכון בכוונה .ייתכן שבמסע ברכבות בין המחנות היה איזה שהוא יתרון לגיל יותר צעיר.
סיפור נסיעתו של יצחק אהרון לארה"ב מעניין :לאחר החיפוש ביד ושם יצרנו קשר עם ברנדה סוכצ’בסקי-בקון,
שחשבנו שהיא נכדתו של יצחק אהרון ,היות שברישום הנסיעה לארה"ב היה רשום בן בשם ישראל (תיק ביד
ושם  ,)TD252130ולבן הזה היתה בת בשם ברנדה .רק שהיתה בעייה קטנה :בנו של יצחק אהרון היה ישראל
בר ,ומי שנסע אתו באוניה היה משה ישראל ,עם תאריכי לידה שונים .ראינו גם ברישומים שישראל בר נפטר
ב .1943 -ברנדה פתרה את הקושיה :אביו של משה ישראל נקרא גם יצחק אהרון ,והיה בן דוד של יצחק אהרון
שחקרנו אודותיו.
הצלחנו לעקוב אחרי משפחתו של משה ישראל לפי מידע מברנדה סוכצ’בסקי-בקון ורישומים מפולין .מסתבר
שסבו של משה ישראל ,שלמה יששכר סוכצ’בסקי ,הוא האח הצעיר של משה שרגא פייבל ,והוא בנם של
יצחק אהרון סוכצ’בסקי ותמרה אסתר פלאטו.
אכן בכמה רישומים משה ישראל מתייג את יצחק אהרון כ-דוד .נראה שיצחק אהרון אימץ אותו לבן לאחר שכל
ילדיו נפטרו ,ומשה ישראל היה יתום .אימוץ כזה היה מקובל בתקופת השואה וגם לפניה ,עקב תוחלת חיים
קצרה .ברנדה סיפרה כי לאחר השחרור אביה גר עם יצחק אהרון בשטוטגרט ,גרמניה .יצחק אהרון עסק
בתיקון מזוודות .הגיעה בחורה ממחנה ברגן בלזן והשאירה מזוודה לתיקון ,היא היתה זקוקה למזוודה לצורך
נסיעה לארצות הברית ,היתה לה ויזה להגירה שקיבלה מדוד שלה .משה ישראל הציץ מחדר צדדי וראה אותה,
וזו היתה אהבה ממבט ראשון .הוא שאל את יצחק אהרון מתי תגיע שוב לקבל את המזוודה ,יצחק אהרון אמר
לו ,והוא החליט לפגוש אותה בתחנת הרכבת .כך משה ישראל נישא לאוה וינר (תיק ביד ושם )TD238552
ויצחק אהרון ניהל את החופה .לאוה היתה אחות בשם סלי שנישאה למשה אפל .כל החמישה ,יצחק אהרן,
אוה אחותה והבעלים קיבלו ויזה להגירה מדוד של האחיות בשם איזידור הפט שחי בארה”ב .הדוד היה צריך
להתחייב לאחריות לכלכלת המהגרים עד שיסתדרו.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaufering_concentration_camp_complex 18
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 .16משמאל :אוה (וינר) ,משה ישראל ,יצחק אהרון ,גיס של אוה ,אחות של אוה.
המשך קורות משפחתו של משה ישראל מתוארים בחוברת תולדות משפחת משה ישראל סוכצ’בסקי .שם גם
מתואר איך הצלחנו לחבר את עצי המשפחה.
לגבי יצחק אהרון ,מצאנו שהוא ביקש וקיבל תושבות בארה"ב בשנת  1950וגר בברוקלין .איות שמו השתנה
במקצת לאיות באנגלית .ידוע שהוא נישא בשנית עם אלמנה שהיתה בערך בגילו ולא היו להם ילדים .ידוע לנו
שסבתא יוכבד התכתבה אתו ,אבל אף מכתב לא שרד .הוא גם שלח חבילות עם שוקולד ואבקת חלב ואבקת
ביצים בזמן מלחמת השחרור ותקופת הקיצוב שאחריה לסבתא יוכבד ,אשר בשנותיה האחרונות גרה עם
משפחת בתה תמרה טכורק-קראוס .בחבילות היו גם עתונים ביידיש מניו יורק ,כנראה ""Der Amerikaner
שהנכד יוסי קראוס היה מקריא לה כי היה לה כבר קשה לקרא .ברנדה סוכצ’בסקי-בקון סיפרה כי לאשתו של
יצחק אהרון היה בניין עם שמונה דירות ,והוריה וילדיהם גרו בדירה בקומה תחתונה בזמן שיצחק אהרון ואשתו
גרו למעלה ,כך שהיא הכירה אותו בילדותה.
בחיפוש שמו של יצחק אהרון באינטרנט נמצאה תעודת התושבות שלו בארה"ב וגם כי הוא נפטר ב 28-ליוני
 ,1953ט"ו תמוז תשי"ג.
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 .17תעודת תושבות של יצחק אהרון (גרין קרד)
חיפוש מקום קבורתו של יצחק אהרון באינטרנט לא העלה דבר .משרד הבריאות של ניו יורק המחזיק רישומים
של כל אדם שנפטר בעיר ומקום קבורתו מסרב למסור מידע למי שאינו צאצא ישיר של האדם .אבל מצאנו
רשימה של כל בתי הקברות היהודיים בניו יורק וניו גרז'י .לאחר משלוח מכתבים לכמה עשרות בתי קברות
(רובם קצת מיושנים בטכנולוגיה) וכמה עשרות תשובות שליליות ,הגיעה תשובה חיובית מאחד מבתי הקברות
עם אינפורמציה על מקום הקבר ,ובנוסף מסתבר שאשתו השניה קבורה לצידו.

 .18קבריהם של יצחק אהרן סוכצ'בסקי ואשתו השניה ברכה/ברטה.
חוקר מגילות היוחסין ,קרובנו הרב נפתלי אהרן וקשטיין ,התרגש מאד כשראה את צילום המצבות ,כי הכתוב
על מצבתו של יצחק אהרן מאשר את הקשר של משפחתנו לאדמו"רי אלכסנדר .המצבה גם מתארת את שמו
המלא של אביהם של יצחק אהרן וסבתנו יוכבד מרים – משה שרגא פייבל .המצבות עשויות גרניט יפה מאד
מגולפת להפליא שלא תישחק גם בעוד אלפי שנים .המדבקה הכחולה על המצבות מסמנת שהקברים מטופלים
על ידי גוף כלשהוא בבית הקברות ,ואכן רואים שיח קטן גזום בצורת מלבן בגודל הקבר .צריך למצא מי המטפל
בקברים .גילינו שהקברים נמצאים בחלקה שבבעלות קהילה יהודית בברוקלין .בנסיון למצא את צאצאיה של
האשה ברכה/ברטה ,ביקרנו בבית הכנסת של הקהילה ,ודיברנו עם הרב .כששמע את השם ברטה סוכצ'בסקי
התרגש מאד .הוא אמר שכאשר הגיע לבית הכנסת כרב צעיר בשנות ה 80-פנתה אליו אשה כבת  90ואמרה לו
שהוא צריך להכירה כך שיוכל לדבר מעל קברה .ואכן בשנת  1989האשה נפטרה והוא נאם בשעת הקבורה.
הוא מצא את הרשימה שהכין לקראת הנאום ,ובה שמות הבנות של ברכה/ברטה מנישואיה הראשונים ושמות
בעליהן ושמות המשפחה (ראה בנספח ה’).
בחיפוש בספריה העירונית של ניו יורק מצאנו שיש שם מיקרופילים של עתונים מהתקופה ,וחיפשנו בכ20-
עיתונים .מצאנו מודעת אבל המציינת שיצחק אהרן היה סגן יושב הראש של אגודת המשגיחים (כשרות)
בברוקלין .הוא הגיע לאחר השואה לניו יורק כנראה בלי לדעת אנגלית כלל ,וכנראה היות והיה רב חשוב נתנו לו
את התפקיד הזה.
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 .19מודעת אבל לפטירתו של יצחק אהרון סוכצ’בסקי בעתון "דער טאג" מיום  29יוני 1953
מפה ומידע על מקום הקברים נמצאים בנספח ד’ בסוף חוברת תולדות זו.
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יחיאל בר – נולד 17/4/1897
באותה דירה ברחוב הוהנשטיינר  9דירה  29בגטו לודז’ יחד עם יצחק אהרון ומשפחתו רשומים האח יחיאל בר
(דוב)  ,אשתו רצ'ה (רחל?) ילידת  16ספטמבר  ,1902והילדים מקס יליד  8ינואר  1928וישראל יליד  12ינואר
( 1930ראה תמונה  .)15יחיאל בר ומשפחתו נכחדו בשואה .יצחק אהרון כותב על יחיאל שנספה עם משפחתו
באושוויץ’ ,כנראה שהכוונה לחיאל האח.
יוחנן פנחס – נולד 2/7/1900
אין מידע אודותיו.

חנה ציביה
לפי חנה’לה מדפנה ,בתה של שרה הינדה סוכצ’בסקי ,האחות השניה בצעירותה מילדיהם של משה שרגא
פייבל ואשתו פייגא היתה חנה .היא נישאה לאדם עם שם משפחה קוביטש ,20והיו לה שלושה בנים ושלוש בנות
נמצא רישום נישואין של חנה ציביה סוכצ’בסקי לאדם בשם מנדל וולף קודיש [על שם תפילת קדיש] בשנת
 1909בפולטוסק  ,M26 -אז כנראה קוביטש זה עוות מזכרונה של חנה’לה מדפנה ,או שהשם היה קובטש
בפולנית וקודיש ביידיש .ברישומים של יצחק אהרון הוא מספר על אחות בשם חנה שנישאה לאדם בשם
קוויץ’ .לא ידוע על גורלם.

שיינה סוכצ’בסקי
כנראה בת נוספת .נספתה באושוויץ’ ב.1944 -

לאה
לפי חנה'לה מדפנה היתה גם בת בשם לאה שהיתה הצעירה ביותר ,גרה בוורשה ,נישאה לאדם בשם דוד
והיתה לה בת בשם דבורה .לפי יצחק אהרון ,היתה אחות לאה שנישאה לאדם בשם בומסטאר .21לא ידוע על
גורלם.
במהלך המחקר נמצא רישום נישואין מפולטוסק ,תאריך  ,28/8/1916מספר  ,M27של לאה סוכצ’בסקי ,גיל ,25
בת משה פייבל ופייגא לבית גורמן ,נישאה להרש דוד באומצכר/באומזצר ,גיל  ,26בן אפריים ושרה לבית
גוטברנט מוורשא.

זוסקינד שיינפרבר
גיסו של יצחק אהרון .שרד את השואה והגיע לתל אביב .גר ברחוב שד"ל  .7לא ברור מי היתה אשתו.

הערה :עדיין אין גישה דרך האינטרנט לרוב הרישומים מתחילת המאה העשרים .נצטרך לחכות ולנסות לבנות
עץ משפחה יותר ברור בעוד כמה שנים.

Kubitz 20
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קשרי משפחה שנבנו בעזרת המחקר
משפחת כהן
לאחר מציאת הענף האבוד של משפחת סוכצ’בסקי – משפחת כהן ,נערכה פגישה בתל אביב בפברואר :2018

 .19הפגישה בתל אביב אצל משפחת לאור
מלמטה נגד כוון השעון :גיל מינינברג (עם הגב למצלמה) ,שולה מינינברג ,מלכה שיינר ,חוה אורנים ,עודד ענר,
שולי גינת ,מירה דיתל ,הרצל שלם ,טוביה גלברד ,מיכל גלברד ,הרצל לאור (עומד) .איטה לאור ובקי ענר לא
נראות בצילום.
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פאולין רוקמן
במרץ  2019נפגשו הרצל לאור ופאולין רוקמן בירושליים .פאולין בנתה את עיקר הרשימה של צאצאי חיים
סוכצבסקי ,והרצל הוסיף .פאולין הגיעה לביקור בארץ ממקום מגוריה באוסטרליה.

 .20פאולין רוקמן והרצל לאור בירושליים
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משפחת סיוון
בשנת  2020שלח חיים סיוון מכתב למייל של האתר המשפחתי וכתב שמוצאו ממשפחת סוכצ’בסקי .היו עד
כה כמה התקשרויות כאלו שנגמרו בלא כלום ,ייתכן שכמה משפחות שיצאו מסוכצ’ב בחרו את שם המשפחה
שלהם סוכצ’בסקי .ייתכן שיש קשר משפחתי מהמאה ה 17-18-וייתכן שלא .אבל היו גם כמה הצלחות
מבדיקות  .DNAעל כל פנים ,חיים אמר ששם אביו היה ישראל יוסף סוכצ’בסקי ,ושם סבו היה חיים ,ושמוצאם
מעיירה בשם סוקולוב בפולין .האב ,ישראל יוסף היגר לאורוגואי ,גם אמו של חיים היגרה לאורוגואי ,וחיים נולד
שם .חיים עלה לישראל לפני כ 50-שנה.
מהנתונים שקיבלנו מחיים ,ונתונים שנמצאו ברישומים מהעיירה סוקולוב ,בנינו עץ משפחה:

השגנו את צילום רישום הלידה של חיים גדל מסוקולוב באתר :JRI-Poland.org
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 .21רישום הלידה של חיים גדל סוכצ’בסקי
זה קרה בעיירה סוקולוב ב 21/9 -בנובמבר  1871בשעה  8בבוקר .הופיע באופן אישי היהודי מג'ר
[מאיר] גרש [הרש] סוכצ'בסקי ,סוחר ,בן  ,52המתגורר בעיירה סוקולוב ,ובנוכחות העדים איקו גרק
[גרץ  /הרץ] ,בן  ,57ושרול צ'אפקה ,בן  ,45שני תלמידי בית הכנסת המתגוררים בעיירה סוקולוב  -הוא
הציג בפנינו ילד ממין זכר שהצהיר שהוא נולד בעיירה סוקולוב ב  1/13-בנובמבר השנה הנוכחית בשעה
שש בערב לאשתו החוקית לאה לבית פלמן ,בת  .27בטקס היהודי הילד הזה קיבל את השמות חיים
גדל .מעשה זה הוקרא בקול בפני המצהיר והעדים ואז נחתם על ידינו והעדים .האב לא יכול לכתוב
[רוסית].
[חתימות עדים :יצחק הרש [עברית] ,סרול צ'אפקה (קירילי)]
פנקס המרשם האזרחי [רשם החתימות> סטניסלב ווג'וואל ]?...

מהתרגום מסתבר ששם האב מאיר הרש סוכצ’בסקי ושם האם לאה לבית פלמן .מהרישום מסתבר שהאב בן
 52והאם בת  . 27ברור שנישואין שניים .חיפשנו ברשימת צאצאי חיים סוכצ’בסקי ,ומצאנו בדף האחרון אדם
בשם מאיר הרש יליד  !1820התאמה טובה ,אבל עדיין יתכן שהיו שני אנשים עם שם זהה שנולדו באותה שנה.
יהדות פולין היתה גדולה .המשכנו לחפש ,ומצאנו את רישום הפטירה של מאיר הרש:
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 .22רישום הפטירה של מאיר הרש
סוקולוב 18 ,בדצמבר  .1884הופיעו יענקל שמוקלריאס ? ,בן  ,54ובוים פנצ'ק? ,בן  ,30שניהם סוחרים
מסוקולוב ,והצהירו כי אתמול בסוקולוב בשעה  4אחר הצהריים נפטר מג'ר [מאיר] גרש [הרש]
סוכצ'בסקי ,בן  64בן מושקו {משה] ורוחלה ,הותיר אחריו אשה לאה והילדים חיים-גדל וטאובה [ו]
חומה[ .לפי המתרגם ,לא ברור אם היתה בת אחת בשם טובה חומה או שתי בנות בשמות טובה וחומה]

כאן כבר רואים ששמות הוריו של מאיר הרש הם משה ורחל – מתאים בדיוק לשמות הוריו של אותו מאיר הרש
מהרשימה שלנו .הקשר הוכח!
ה וספנו את הענף המשפחתי של חיים סיוון לרשימת צאצאי חיים סוחצבסקי ,ואנחנו מחכים שהמגפה תעבור
ונוכל להפגש.
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פגישת בני דודים חדשים
לאחר שנוצר הקשר עם בנותיו של משה ישראל סןכצ’בסקי ועם חיים סיון ,היתה פגישת בני דודים בירושליים
במאי :2021

 .23מימין :רחל בן יהושוע ,הרצל בן יהושוע ,רשל טמפלמן ,ברנדה בקון ,חיים סיון ,חוה
אורנים ,עודד ענר ,בקי ענר ,הרצל לאור.

להלן מספר נספחים:
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נספח א
ביסוס הקשר של משה שרגא פייבל סוכצ’בסקי כבנו הראשון של יצחק אהרון סוכצ’בסקי
לאחר שקיבלנו את רשימת צאצאי משה סוכצ’בסקי ,ראינו שמשפחתנו לא נכללת .היות שהעיר פולטוסק
עלתה באש לאחר הנישואין של משה שרגא פייבל סוכצ’בסקי עם פייגא גורמן ,רישום הנישואין לא קיים ,ונוצר
נתק בשרשרת המסמכים .עלו תהיות מאלו שנתנו לנו את הרשימה האם אכן משה שרגא פייבל קשור לרשימה.
אנחנו הגענו למסקנה שמשה שרגא פייבל סוכצ’בסקי (שנרשם בלידתו "משה" בלבד) הוא בנו הראשון של
יצחק אהרון סוכצ’בסקי מן הטעמים הבאים:
 .1ברישום של מצביעים בעיר פולטוסק (שמספרו  )1164בבחירות בשנת  1907לדומא  -בית הנבחרים – הרוסי
שהוקם בחסות הצאר ,נרשם שם אביו של משה שרגא פייבל כ – "אהרון".
 .2ברישומי הלידות של ילדיו של משה שרגא פייבל רשום גילו ,שמתאים לשנת לידה של  .1853בשנה זו יש
רישום לידה של הבן הראשון של יצחק אהרון סוכצ’בסקי.
 .3על מצבתו של הבן יצחק אהרון סוכצ’בסקי כתוב כי הוא מגזע צדיקי [כינוי לאדמו"רים] אלכסנדר ,כלומר
צאצא של משפחת דנציגר.
 .4השם משה שרגא פייבל הוא צרוף של שני שמות :שרגא פייבל [דנציגר] ומשה [סוכצ’בסקי] ,שניהם סבא
רבא של הבן הראשון של יצחק אהרון סוכצ’בסקי .ידוע שבזמן הלידה ,1853 ,היה הסב יונתן סוכצ’בסקי בחיים,
ונראה שגם הסב השני יוסף פלאטוב היה בחיים (ידוע מרישומים שהיה בחיים ב.)1850-
 .5במשפחתנו עבר סיפור על סבא שנישא לבת האדמו"ר ,ומשנפטרה נישא לאחותה .זה סיפור נדיר ומתאים
ליונתן סוכצ’בסקי שנישא לשתי בנות של האדמו"ר שרגא פייבל דנציגר .על פי הרב נפתלי וקשטיין היה מקובל
בעבר שהכינוי "סבא" כולל "סבא רבא" וגם ש"דוד" היה כולל דוד רחוק וכו’.
 .6בבדיקת  DNAשל הרצל לאור נמצא קשר משפחתי לריצ’רד לוזין .לאחר שנוצר קשר במיילים ,נסתבר כי
ריצ’רד הוא צאצא של משפחת סוכצ’בסקי ,ושיש לו מידע רב על המשפחה .הוא תיקן לנו טעויות (כפל
רישומים שהיה ברור שהם טעות אבל לא ידענו איך לתקן) ברשימת צאצאי משה סוכצ’בסקי וגם חיבר את
משפחתו לרשימה בעזרת רישומים שאסף.
 .7הסבתא יוכבד אמרה תמיד שיש לה "ייחוס" ,ולכן נישאה להרצל טכורק ,שהיה התלמיד חכם הטוב ביותר
של החסידות .הסבתא גם אמרה שהיא בת דודה של האדמו"ר.
 .8הבן יצחק אהרון נולד בשנת  .1893שמו תואם לשם סבו יצחק אהרון שנפטר בשנת .1889
 .9שני השמות הראשונים של הבנות הראשונות של משה שרגא פייבל מצטרפים לשמה של סבתו  -חיה שרה
 שנפטרה ב.1848- .10לאחר חיפושים רבים הגיע מ JRI-Poland.org-רישום הפטירה של משה שרגא פייבל .ברישום כתוב שהוא
בנם של יצחק אהרון ותמרה – ראה ציור  .11הרישום הזה מאשר באופן מלא את חיבור עץ המשפחה.
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נספח ב
מחקר על שלום ברוך סוכצ’בסקי
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המחקר נערך על ידי הרב נפתלי וקשטיין כחלק מעבודתו כחוקר היסטוריה של החסידות ,וכאשר ראה כי יש לנו
קשר למשפחת סוכצ’בסקי (לפני שהקשר הוברר ופורט) נפתלי "שלף" את המחקר הזה .הוספנו את שלום ברוך
סוכצ'בסקי לרשימת צאצאי סוכצ’בסקי וגם לעץ המשפחה שלנו על אף שהוא לא מאבותינו הישירים.
לא מצאנו רישום של לידתו או נישואיו בפולין ,כנראה היה "נעלם" ,כלומר לא נרשם בספר הלידות כדי
להתחמק מהשרות הצבאי .כ"נעלם" לא יכול היה להרשם בנישואיו ,והיה עליו להמנע מכל מגע עם השלטונות.
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נספח ג
מחקר גנאולוגי של משפחת סוכצ’בסקי
בחוברת "צאצאיו של חיים סוכצ’בסקי" מוצג מחקר גנאולוגי של משפחת סוכצ'בסקי .המחקר ההיסטורי נעשה
בעיקר לפי רישומי לידה ונישואין בעיירות בפולין .המחקר נעשה לבקשת ענף אחר של משפחת סוכצ'בסקי,
ועקב כך ,וכנראה גם עקב המעבר לעיירה פולטסוק (שכאמור כל הרישומים בה לפני  1875אבדו) ,נקטע
המחקר עם משה שרגא פייבל סוכצ'בסקי .תולדות המשפחה מ -משה שרגא פייבל סוכצ'בסקי והלאה נרשמו
בעיקר מפיה של חנל' ה מדפנה ומתעודות מעיירת מגוריו של משה שרגא פייבל – פולטוסק אשר נכתבו לאחר
.1875
להלן חלק קטן של החוברת "צאצאיו של חיים סוכצ’בסקי" (שכוללת מעל  1900אנשים) .אבותינו מודגשים
בצהוב:
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נספח ד
קבריהם של יצחק אהרן סוכצ'בסקי ואשתו השניה
כתובת בית הקברות:
Beth David Cemetery
Elmont Road, Elmont, NY 11003, USA 300
Tel: 516-328-1300
Office hours: 9-4 except Saturday
להגעה לקבר ממנהטן אפשר לנסוע בתחתית  Fעד לתחנה האחרונה  -ג'מייקה ,משם לקחת אוטובוס  6nעד
לתחנת רחוב אלמונט  ,ELMONT -ואז ללכת ימינה ברחוב אלמונט עד שרואים מצד שמאל את בית הקברות.
יש כמה בתי קברות אחד אחרי השני ,צריך להגיע למקום שרואים בניין גדול .מכאן הולכים ומתרחקים מהכביש
עד שמגיעים לרחוב רוזוולט( ,הרחוב הזה הוא למעשה מעבר בין גושי הקברים שאפשר גם לנסוע בו ברכב.
אותו דבר בשדרות) ופונים ימינה ועוברים את שדרת מצפלה .ממשיכים וקצת לפני השדרה הבאה ,יריחו ,רואים
מצד שמאל שער כניסה לאזור שהיה פעם מגודר:

 .1הכניסה לאזור של הקהילה – ישראל הצעיר מפלטבוש
רואים למטה את שם הקהילה .נכנסים והולכים ישר וסופרים  10שורות ומגיעים לקברים מצד שמאל.
אם מגיעים ברכב ,אפשר להכנס בנסיעה עד ממש לכניסה לאזור של הקהילה.
בית הכנסת שבו היו חברים הוא חרדי .הקהילה של בית הכנסת הינה כעת הבעלים של אדמת האזור:
Young Israel of Flatbush
yiflatbush.com
Avenue I, Number 1012, Brooklyn, NY 11230
718-377-4400
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:פרטי הקברים
Name SOCHACHEVSKY ISAAC Acct No 24271
.Next of kin BERTHA 1045 E 15TH ST. BKLYN. N.Y
Died at MT. SINAI HOSPITAL Age 60
Date of: Death 6/28/1953 Burial 6/29/1953
Location: Sec H Blk 1 Map 796
Grave 18#189
Society: YOUNG ISRAEL OF FLATBUSH
JERICHO AVE AND ROOSEVELT AVE
Owner Cent # Burial No 63796
Name SOCACHEVSKY BERTHA Acct No 24271
Next of kin DG/L. SCHERRIN-4865 208TH, BAYSIDE, NY 11364
Died at MAIMONIDES MED. CTR Age 94
Date of: Death 2/22/1989 Burial 2/23/1989
Location: Sec H Blk 1 Map 796
Grave 17#188
Society: YOUNG ISRAEL OF FLATBUSH
JERICHO AVE AND ROOSEVELT AVE
Owner Cent # Burial No 181739
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 .3מפת בית הקברות עם סימון מקום הקברים של יצחק אהרון וברטה סוכצ'בסקי בX-
רחוב אלמונט נראה בצד שמאל הקיצוני ,בכוון דרום-צפון (למעלה-למטה)
ליד רחוב אלמונט ,מה שמסומן  OFFICEזהו הבנין היחסית גדול
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נספח ה
משפחת ברכה/ברטה סוכצ'בסקי
רב הקהילה אסף כ 40-שנה של פתקים שהכין לנאום בלוויות .לקח לו זמן מה ,אבל הוא מצא את הפתק:

 .4הפתק של רב הקהילה לפיו נאם על קברה של ברטה סוכצ'בסקי
הבנות של ברכה/ברטה ובעליהן:
Lilian and Ken SHERRIN
Rose and Sol BALTER
Ray and Phil ROSEN
כשנפטרה היו לברכה/ברטה  10נכדים ו 21-נינים.
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