
סוכצ’בסקימשה ישראל תולדות משפחת 

 )בפולנית הסיומת סקי = מ-(, עיירה2" מראה כי הם הגיעו מסוכצ’ב1שם המשפחה של אבותינו "סוכצ’בסקי
, עם עדויות1427 ק"מ מערבית לוורשה, פולין. ישנן עדויות להתיישבות יהודית בסוכצ’ב משנת 75במרחק 

 בתים, בית כנסת, בית20 היו בבעלות יהודי סוצ'אצ'וב 1599. "עד שנת 1467לקהילה יהודית מאורגנת בשנת 
חולים, מקווה ובית קברות, ועסקו במסחר בבעלי חיים, בעור. וצמר ובמלאכות כמו חייטות ונגרות. עלילת דם

 הביאה למותו על המוקד של יהודי אחד. לאחר שהרובע היהודי נשרף בשנה שלאחר מכן, התנגדו1619בשנת 
 העניק המלך אוגוסטוס1749ראשי הקהילה הנוצרית לשיקומו והקהילה היהודית הגיעה זמנית לסיום. בשנת 

השלישי אישור לסוחרים ובעלי מלאכה יהודים מסוימים מוורשה לחדש את ההתיישבות בסוכצ’ב. הם הקימו
" אבותינו3בית מלאכה לבורסקאות, מזקקה ובתי מלאכה לחייטות וייצור נעליים וסחרו בתוצרת חקלאית.

 של אחותה של סבתנו, שרה1910ברישום פטירתה ב-כנראה עסקו במלאכות אלו. מעמדם נראה בעובדה כי 
( רשום כי בעיירה סוכצ’ב יש בנין מגורים גדול "על3, )ראה ציור 4הינדה כהן לבית סוכצ’בסקי שגרה בפולטוסק

שם" המשפחה. לא ברור לנו באיזה תקופה נבנה הבניין.

מפת פולין עם הערים שמשפחת סוכצ’בסקי שהתה בהן. 1

1Sochaczewski
2Sochaczew    52°14’   20°15’.  50 Km west of Warsaw
3www.jewishvirtuallibrary.org/sochaczew
4Pultusk     52°43'   21°06'.  50 Km north of Warsaw 
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וחי בעיירה 1755אשר נולד בערך בשנת , בסקי'מחיים סוכצהידועה לנו מתחילה ההיסטוריה המשפחתית 
התקופה מכונה על ידי, התנאים השתפרו עבור היהודים בכל רחבי פולין. 17 וה -16 ה -תו. במאפולין, 5לוביץ'

אצ'ב כמה דורותכההיסטוריונים "תור הזהב של יהדות פולין". איננו יודעים אם משפחתו של חיים עזבה את סו
ה חלקת, עם החלוקה השנייה של פולין, לוביץ’ הי1793לפני שנולד, או אם הם עזבו לאחר שנולד. בשנת 
אצ'בסקי כדיכ שמות משפחה. לכאורה חיים בחר בשם סובלמפרוסיה, והשלטונות הפרוסיים דרשו מנתיניו לק

למעשה ישות, 6 לפולין של הקונגרסכהיי לוביץ' השת1915 ועד 1815להנציח את עיירת משפחתו. משנת 
 בשליטת רוסיה.מדינית

,פולין, מ ממערב לוורשה"ק 75', בעיר לוביץ 1778-אשר נולד בערך ב, משה אהרון,  של חייםידוע על בן אחד
,נראה להלן שמשה אהרון היה מאוד עשיר'". רבי משה מלוביץ"הוא ידוע גם בשם . 1831-ונפטר באותה עיר ב

כלומר, ומשה לא היה חסיד, הגיעה החסידות לפולין 1800בסביבות . והיה מופלג בתורה, כיהן בתפקיד ממשלתי
ובשיאם הלשנות לשלטונות, 7היו עימותים קשים)כל אלו שהתנגדו לחסידות( בין החסידים והמתנגדים . מתנגד

שאנו)יהונתן , ידוע לנו על יעקוב קופיל, למשה אהרון היו מספר ילדים. על התנגדות למשטר שגרמו מאסרים
.מאיר הירש ומירה, אפרים פישל, אלקה בינה, יצחק שלמה(, מצאצאיו

אף על פי שר’ משה אהרון סוחצ'בסקי לא היה חסיד, היה לו קשר מיוחד עם הרב שמחה בונים בונהרדט
 וכן אחד המנהיגים המרכזיים של8בונים"(, הרב הגדול הראשון של פשיסחאשמחה )הידוע גם כ"רבי רבי 

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'

.שאנו מצאצאיושרגא פייבל נישא לר' יהונתן סוכצ'בסקי, ראש בית הדין הרבני של לוביץ', 

 המספר על הקשר המיוחד בין הרב בונים לר' משה אהרון56-57 כולל סיפור בעמודים 9הספר תפארת הצדיקים
סוחצ'בסקי. 

5Lowicz   52°07’N 19°56’Eביידיש לוביטש  
6https://he.wikipedia.org/wikiפולין_הקונגרסאית/
7https://he.wikipedia.org/wikiההתנגדות_לחסידות/
8Przysucha, Poland  51°22' 20°37'
9http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=441

סוכצ’בסקימשה ישראל  תולדות משפחת    2



56-57תפארת צדיקים מאת שלמה גבריאל רוזנטל עמודים . 2

 זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבי10"מעשה נפלא אשר סופר על ידי הגאון הקדוש איש אלקים רבי מנחם מנדיל
.[כדאי להביט בעץ המשפחה בעת הקריאה], זכותו יגן עלינו. 11מקאצק

 איך שזקנינו )אחד12סיפר דודי ]דוד רבא[ המופלג החסיד רבי אפרים פישיל ]נחמן[ סוחכצ'בסקי ז"ל מפילוב
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. 

 הרב הגדול החסיד המפורסם ר' יהונתן סוכצ’בסקי זצ"ל האב בית דין של]דוד רבא[וכן היה שבנו הוא דודי 
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
 זכר צדיק וקדוש לברכה ובניו של רבי אפריים פישל הנ"לץפישיל ז"ל היה חתן הרב הקדוש הרב דוד מטושעווי

הם האחים אחד הרב הצדיק גדול בתורה ובחסידות הרב משה חיים שיזכה לחים טובים וארוכים מנהל עדתו
. והשני הוא הגביר המופלג בתורה וחסידות רבי לייבלי סוכצ’בסקי שיזכה לחיים טובים וארוכים אחדץבעיר ריווי

מהנשיאים שבירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימנו אמן. ועוד בת אחת הנ"ל לזקנינו הרב רבי משה
יליך זכר צדיק וקדוש לברכה האב בית דין קהילת לאסק. ובנוצהנ"ל שהיתה כלתו של הגאון הגדול רבי מאיר 

הרב החסיד רבי יעקב קאפיל זצ"ל מלוביטש]המשמעות שאני צאצא שלו, במקרה זה - סבי[ הרביעי הוא זקני 

10https://he.wikipedia.org/wiki מנחם_מנדל_מקוצק/
11Kock   51°38'  22°27'    45 Km north of Lublin
12PULWAY  51°25'00 21°58'00ביידיש: 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
שמע את הסיפור מאחי סבו רבי אפרים פישלכותב הספר . 1909סוחצ'בסקי. הספר הודפס בוורשה בשנת 

ששמע מהרבי מקאצק. הרבי מקאצק היה תלמידו של ר’ ר’ שמחה בונים והיה בן דורו של משה אהרון
נציין כאן כי הסיפור הזה נתגלה על ידי בן משפחתנו הרב נפתלי אהרן וקשטיין. סוכצ’בסקי. 

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.

אותנו מעניין. כל בניו ובנותיו של משה אהרון חותנו עם גדולי פוליןו, אכן, ברכתו של ר’ ר’ בונים התממשה
ל האב בית דין של קהילת"בסקי זצ'יהונתן סוכצ' הרב הגדול החסיד המפורסם ר)"בסקי 'זקנינו יהונתן סוכצ

אשר התחתן עם בתו של, [בלוביטש 1884לאוקטובר  12-נפטר ב, בלוביטש 1811-נולד בערך ב]"( לוביטש
התחתן יהונתן עם, לאחר מות אשתו.  אלכסנדר13 שושלת אדמו"ריאת מוקיובנו השהוא , שרגא פייבל דנציגר

בסקי היה האב בית דין של קהילת'יהונתן סוכצ. ל דנציגר שהיתה גם כן אלמנהיבבת אחרת של שרגא פי
אדיר ואם אחד" ייחוס"קשר משפחתי לשרגא פיוול דנציגר הינו . כלומר הרב המוביל של הקהילה, לוביטש

. (כתבו בנפרדנתולדות משפחת דנציגר ). יוכל לקבל שידוך הכי טוב בעולם החסידות, מילדינו יחזור בתשובה

לשם בהירות הקריאה, הנה קטע מקוצר מעץ המשפחה שמבהיר את האמור:

אדמו"ר – אדוננו מורנו ורבנו – כינוי בראשי תיבות לראש קהילה של חסידים13

סוכצ’בסקימשה ישראל  תולדות משפחת    4



19ראשית המאה ה-מ. עץ משפחות דנציגר וסוכצ’בסקי 3
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 בגרוג'ק,1811 בנים ובנות ידועים – מאשתו הראשונה חיה שרה דנציגר )נולדה בערך 11ליהונתן סוכצ'בסקי היו 
 בלוביטש( נולדו יצחק אהרון )זקננו שגם מוזכר בסיפור – "הרב הגאון החסיד1848 לאוקטובר 5נפטרה ב-

הקדוש רבי יצחק אהרן זצ"ל"(, שמחה בונם, ברוכה, טוביה, נחמה ופסח. מאשתו השניה אסתר דנציגר )נולדה
, ואשר היתה אלמנה כשהתחתנו( נולדו פייבל, חוה, מרדכי יוסף, רוחמה, ושרה.1892 ונפטרה 1822בערך 

40נשים לב כי האשה הראשונה נפטרה במה שנחשב היום גיל צעיר, אבל חיתה עד גיל ממוצע לתקופה – כ-
 חיים ארוכים במיוחד.19 שנה, מה שנחשב במאה ה-70שנה. יהונתן סוכצ'בסקי ואשתו השניה חיו 

יהודה לייב אשר מוזכר בסיפור שלמעלה: "...הגביר יעקב לאחד מאחיו של יהונתן, אפריים פישיל, נולד בן בשם
המופלג בתורה וחסידות רבי לייבלי סוכצ’בסקי שיזכה לחיים טובים וארוכים אחד מהנשיאים שבירושלים..."

 מסומן במפה של הר הזיתים בחוברת סיור מורשת של משפחתו ונקבר בהר הזיתים. קבר1916ואשר נפטר ב-
 בבית כנסת בירושליים שנבנה על ידי אשתו יש הקדשה עם שמו המלא: יעקב יהודה לייב. פרוט נוסףטחורק.

נמצא ברשימת הצאצאים של חיים סוכצ’בסקי.

1889 בלוביטש , נפטר ב-1834 לנובמבר 8הבן הראשון של יהונתן, יצחק אהרון )שאנו צאצאיו( )נולד ב-
 בפיוטרקוב(:1834 עם תמרה אסתר פלאטו/פלאטוב )נולדה בערך ב-18/2/1850בפיוטרקוב( התחתן ב- 

. רישום הנישואין של יצחק אהרן סוכצ’בסקי עם תמרה אסתר פלאטו4

 אחר הצהריים3, נישאו ב-1850 ]כללי[ לפברואר18 ]רוסי[ / 6]פולנית[ תאריך המסמך/הנישואין: פיוטרקוב 
 אחר הצהריים. הרבי: קבי אדלשטיין, עוזר הרב של מחוז פיוטרקוב ]טריבונלסקי[. החתן: יצחק6ונרשם ב-
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, בן של יונה סוכצ’בסקי, בחיים, וחנה שרה, נפטרה, גר בעיר לודז’ במחוז19]אהרון[ סוכצ’בסקי רווק בגיל 
1848, בת של יוסף פלאטו, בחיים, ורבקה, נפטרה ]פיוטרקוב 17לטצ’יקה. הכלה: העלמה תמרלה אסתר, בגיל 

D77 גר51 ומשה גולדרינג, אח בית חולים בגיל 50[, גרה כאן בעיר פיוטרקוב. העדים: דניאל וידגורוביצ’ בגיל ,
]העדים גרים?[ בפיוטרקוב. כרזות ניתלו בבית הכנסת של פיוטרקוב בתאריכים…. ובבית הכנסת של לודז’

בתאריכים….. 

איציק ארון סאחאטשווסקי]חתימות[

יונה סאחטא?אווס

יוסף פלאטאב

.……

", אבל אבי הכלה חתם באותיות עבריות "פלאטאב".FLATOהערה: שם המשפחה של הכלה נכתב ברישום "
" של האם ומכאןFLATOWבחיפושי מידע על המשפחה נמצאו רישומי לידה של ילדי הזוג עם שם המשפחה "

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. 

:אותיות עבריות ובאיות של יידישחתמו בוכן אב הכלה ן ואביו שימו לב שהחת

. "איציק ארון סאחאטשעווסקי" "יונה סאכטא?אווסק” "יוסף פלאטאב"3

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. 

בחיפוש אחר ההיסטוריה המשפחתית, עקבנו אחרי יצחק אהרון סוכצ’בסקי, בנו של משה שרגא פייבל
בחיפוש ביד ושם נתגלה תיק מסמכים על שם יצחק למעלה(. 3סוכצ’בסקי )כדאי להציץ בעץ המשפחה, ציור 

,1/5/1940. על פי התיק, מקצועו היה צביעה, כנראה של בדים. הוא הועבר לגטו ב TD259866אהרון, שמספרו 
. ביום שהגיע לאושוויץ’ כנראה עבר את הסלקציה של ד"ר מנגלה והיות22/8/1944ומשם נשלח לאושוויץ’ ב- 

, שמונה1/9/1944 ובין 31/8/1944שנראה כבעל יכולת לעבוד, נשלח מיד למחנה דכאו. הוא הגיע בלילה שבין 
, ומיד הועבר למחנה בשם96353ימים בקרונות בקר בלי אוכל ומים! בדכאו קועקע על ידו המספר 

[ )מחנה עבודה קאופרינג, מחנה משנה לדכאו שהיה ממוקם לידKaufering/Lundberg ]14קאופרינג/לנדברג

14https://en.wikipedia.org/wiki/Kaufering_concentration_camp_complex
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, כלומר עמד אחריו בתור.96354העיירה לנדסברג, גרמניה(. מסתבר כי יחד אתו הגיע בנו יחיאל, שקיבל מספר 
. רשום27/4/1945יצחק אהרון שרד את דכאו ושוחרר ב-  , כחודש לפני השחרור.24/3/1945יחיאל נפטר ב- 

 לארה"ב. 15 עלה על אניה בשם ארני פייל7/2/1947שהוא גר בשטוטגרט בכמה מחנות עקורים וב- 

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

(, ולבן הזה היתה בת בשם ברנדה. רק שהיתה בעייה קטנה: בנו של יצחק אהרון היה ישראלTD252130ושם 
בר, ומי שנסע אתו באוניה היה משה ישראל, עם תאריכי לידה שונים. ראינו גם ברישומים שישראל בר נפטר

. ברנדה פתרה את הקושיה: אביו של משה ישראל  נקרא גם יצחק אהרון, והיה בן דוד של יצחק אהרון1943ב- 
שחקרנו אודותיו.

 הצלחנו לעקוב אחרי משפחתו של משה ישראל לפי מידע מברנדה סוכצ’בסקי-בקון ורישומים מפולין. מסתבר
בנם שלמשה שרגא פייבל, והוא שסבו של משה ישראל, שלמה יששכר סוכצ’בסקי, הוא האח הצעיר 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

(TD238552לו, והוא החליט לפגוש אותה בתחנת הרכבת. כך משה ישראל נישא לאוה וינר )תיק ביד ושם 
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. 

.  משמאל: אוה )וינר(, משה ישראל, יצחק אהרון, גיס של אוה – משה אפל, אחות של אוה טלי אפל.4

15Ernie Pile
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 וגר בברוקלין. איות שמו השתנה במקצת לאיות1950יצחק אהרון ביקש וקיבל תושבות בארה"ב בשנת 
באנגלית. הוא נישא בשנית עם אלמנה שהיתה בערך בגילו ולא היו להם ילדים. 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 וזוכרת איזה אדם נחמד הוא היה וכמה אהב ילדים.

כעת ברור שמשה ישראל הוא בן של יצחק אהרון אחר, ולא אותו יצחק אהרון איתו הוא היה בגטו ונסע
לאמריקה, אז המשכנו במחקר כדי לברר מה בדיוק הקשר ביניהם. לדברי ברנדה שני ה-יצחק אהרון היו בני

דודים, אך משה ישראל מציג את יצחק אהרון כדודו ברישומי ההגירה בארה"ב:

18/2/1947. רישום הגעתו של משה ישראל לארה"ב באוניה ארני פייל ב-5

ברנדה סוכצ’בסקי ערכה רשימה גנאולוגית שהגיעה עד אבי-סבה, שלמה יששכר סוחצבסקי:

. עץ משפחה שנבנה במחקר של ברנדה סוכצ’בסקי6
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 נמצא רישום הנישואין שמודגש בצהוב למעלה.JRI-Poland.orgבחיפוש באתר 

לאחר זמן גם הצלחנו להשיג את צילום הרישום הזה ולתרגמו:

. רישום הנישואין של שלמה יששכר עם מירלה שינברגר7

, בנם20 בבוקר. הגיעו…. עם היהודי שלמה סוכצ’בסקי, רווק בן 9 בשעה 1887 למרץ 1/13 ב-16זה קרה בעיר סולייוב
של זוג נשוי סוחצ’בסקי – יצחק אהרון ותמרה לבית פלטו, שנולד בעיר פיוטרקוב וגר שם ומקיים את עצמו עם הוריו,

 בת לזוג נשוי שינברגר פייבל ומלכה והיא ]מירלה[ נולדה בעיר20שהם סוחרים – ומירלה שיינברגר רווקה בת 
סולייוב וגרה שם עם הוריה שהם בעלי בית…….      הזוג ערך הסכם ממון אצל הנוטריון דברובסקי בפיוטרקוב

…..181 למרץ השנה, מספר 7בתאריך 

שימו לב שבמסמך מופיעים הוריו של שלמה סוחצ'בסקי כ"זוג נשוי". בגלל המס הכבד על הנישואין, יהודים
רבים נישאו רק בטקס דתי ונחשבו לא נשואים על ידי השלטונות. המידע ששלמה "מתפרנס מעצמו" פירושו
שבגילו הצעיר הוא כנראה כבר אומן או איש עסקים עצמאי. הוריה של אשתו הם "בעלי בתים", מה שמעיד

שהם עשירים מאוד. בנוסף, קיומו של הסכם ממון לפני הנישואין מלמד שלפחות אחת המשפחות עשירה
מאוד.

16Sulejow, Poland  51°22' 19°53
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מכאן יכולנו לחבר את עצי המשפחה – שלמה יששכר הוא בנם של יצחק אהרון ותמרה לבית פלאטו/פלאטוב.
מייד רואים שיצחק אהרון, אביו של משה ישראל, הוא בן דוד ראשון של יצחק אהרון, בנו של משה שרגא

. הוספנו את רשימת צאצאיו של שלמה יששכר לרשימת הצאצאים הגדולה3פייבל, כמו שניתן לראות בציור 
של חיים סוחצבסקי.

רישומו של יצחק אהרון כ"דוד" במסמך ההגירה של משה ישראל נעשה ככל הנראה כדי שיצחק אהרון יוכל
לנסוע לארצות הברית באותה אשרת הגירה כמו אווה וינר-סוכצ'בסקי כקרובי משפחה.

, הוא החל1945ברנדה סוכצ'בסקי שמעה מאמה שמיד לאחר שאביה שוחרר ממחנה הריכוז טרזינשטט במאי 
לחפש אחר שני אחיו הגדולים. בנובמבר נודע לו שהם מאושפזים בפראג. לרוע המזל הם נפטרו בהפרש של

מספר ימים בלבד לפני שהוא הגיע לשם. בגלל מחסור בתרופות הם לא קיבלו טיפול רפואי טוב.

ברנדה סוכצ’בסקי-בקון כתבה שלשה מכתבים לסבא, סבתא ואבא, שמתארים את חייהם בפולין ובתקופת
השואה:
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17  שלושה מכתבים: לסבא, סבתא ואבא

 בקוןברנדה רחל סוכצ'בסקי

סוכצ'בסקי ז"ללכבוד יום הזיכרון החמישים לאבי משה ישראל 

מימין לשמאל: גיימס ב. דונובן, עורך דין הארגון שייסד אבא, רוברט פ. קנדי, אז שר המשפטים של ארצות הברית, צ'רלס

1962 ניו יורק, סילבר, נציג ראש העיר של ניו יורק, משה ישראל סוכצ'בסקי – אבי, ופליקס לסקי, מזכיר הארגון

מכתב לסבא

סבא יצחק אהרן היקר,

קשה לי מאד הידיעה שחייך נכרתו בגיל כל כך צעיר, ושאינך מכיר את המשפחה הנפלאה שצמחה מהבן
היחיד שלך, אבי, ששרד את התופת. לפעמים אני מדמיינת ששרדת, ואז הייתי שואלת אותך המון

שאלות, והייתי מקבלת תשובות מעניינות. אלא שנשארתי רק עם השאלות.

איני יודעת אפילו לשער את התשובות שהיית נותן לי, כי אבא שלי כמעט ולא דיבר עליך. אני רק יודעת,
שהוא העריץ אותך ורצה ללכת בדרכיך. ועוד אני יודעת שהיית הגבאי של השטיבל של חסידי אלכסנדר

 באהבתם לכל יהודי באשר הוא, וכאוהדי הציונות. חבל שאינך יודע שהבן שלך בפיוטרקוב, שהיו ידועים
ירש את התכונות האלה.

המכתבים האלה הם תוצר של סדנא בכתיבה אוטוביוגרפית/ביוגרפית יצירתית. ברצוני להודות למנחת הסדנא, ד"ר מיכל 17
גולדויכט, על ההנחיה, המשוב והעידוד, ולעמיתי בסדנא - על התמיכה. ברצוני להודות גם ליאצק בדנרק על הליווי למשרד של

, שם מצאתי את תעודות הלידה של שני האחים של אבי, וכן את תעודת הנישואין של אחיו הבכור.2010עיריית פיוטרקוב, ב-
מאז יאצ'ק ממשיך לחפש בארכיונים ולשלוח לי מסמכים רבים המאירים את חיי המשפחה שלי בפולין. אחרון, אחרון חביב.
ברצוני להודות לאישי ההיסטוריון, הרב פרופסור גרשון בקון, על שתרגם את המסמכים ומאמרים מפולנית ומיידיש, ושעזר לי

תמיד בעצה טובה ובאוזן קשבת.
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ובכל זאת, אשתף אותך במחשבותיי ובשאלותיי.

אולי יראה לך לא ראוי, אבל מכיוון שאימא סיפרה לי שהיית איש אמיד, הופתעתי, אולי אפילו
, וראיתי את הבניין העלוב שבו גרת. תהיתי לעצמי מה היו2010התאכזבתי כשביקרתי בעיר ב-

הקריטריונים לרמת חיים בין שתי מלחמות העולם. האם אותו בניין נחשב כיפה בזמנך? או אולי הוא
הידרדר בעקבות המצב הכלכלי הירוד של פיוטרקוב אחרי שהיהודים גורשו משם?

 אני מנסה לדמיין18אמא סיפרה לי שהיתה לך חנות כלבו גדולה. למדתי שהוא היה מעין מכולת גדולה.
, ותוהה - איך בדיוק1939את הרגע שבו הנאצים נכנסו לגיטו ושדדו את כל המצרכים, בשבת שובה 

הגבת?

,1940 לדצמבר  28ובגיטו, כשליווית את בנך בכורך שלמה מנחם  לחופה בחתונתו עם  חיה אייזמן, ב-
האם חשבת שיקימו משפחה לתפארת?

 מכתב לבית המשפט בלודז' ובו בקשת שיורידו אותך מרשימת הסוחרים, כי אין לך1942וכשכתבת ב-
מספיק הכנסות לשלם מס חבר, האם עדיין האמנת, סבא, שאי פעם המצב יחזור למה שהיה לפני

המלחמה?

נפעמתי מהתושייה שהפגנת בימים הקשים. קראתי בספר יזכור של פיטרקוב שבנית בונקר כדי להחביא
  כנראה שהייתה בך גם מידה רבה של אופטימיות,19מהנאצים את כל בני המשפחה והחברים, והשכנים.

שהעניקה לך את הכוח לפעול. ובכל זאת אני סקרנית לדעת, האם ביום שיצאת מהבונקר, כשאזלו בו
המים,  האמנת חשבת שתוכל לחזור לבונקר בשלום? 

איני יכולה גם שלא לחזור ולתהות על אותו רגע בו נורית למוות. אני יודעת שזה כבר לא משנה, ובכל
זאת - לי זה משנה... אני כל כך רוצה להאמין שלא ראית מולך את הנאצי הארור קלטה, יימח שמו וזכרו,

כשהוא ירה בך, ושלפחות נורית מאחור בלי להיות מודע למה שעומד לקרות בעוד שניות. 

סבא יקר, יהי זכרך ברוך.

 כפר קטן על יד פיוטרקוב, 20 , בן שלמה יששכר, נולד בסוליוב,יצחק אהרן סוכצ'בסקיהסבא שלי 
. הוא התחתן עם רחל מירל לבית יעקובוביץ והם גרו בפיוטרקוב,  בבית דירות בבעלות סבתא1890ב-

(, ואבי1918(, מרדכי  יוסף  )נ. 1915, ונולדו להם שלושה בנים: שלמה מנדל )נ. 8שלי, בסטרוורשבסקה 
(.1921-משה ישראל )נ.

VI פיוטרקוב טריב והסביבה, עמ' 18
.325. על מקומו של סבא בין חסידי אלכסנדר, ראו עמ' 292-291,לעיל, עמ' 19
https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol1_00159.html על יהודי העיירה ניתן לקרוא ב: 20
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, פיוטרקוב8סטרה ורשבסקה 

הוא היה אחד ממנהיגי קהילת פיוטרקוב וגבאי של השטיבל של חסידי אלכסנדר. נפתלי לביא-לאו ז"ל,
בנו של הרב משה חיים לאו, סיפר לי שהוא זוכר את סבי נכנס לביתו להשתתף בפגישות עם הרב

כשקיים דיונים על איך להגיב לגזירות הנאצים. 

שהנאצים נכנסו לפיוטרקוב הם אסרו על תפילה במניין, אבל סבא בכל זאת התפלל בראש השנה במניין
של חסידי אמשינוב ברחוב פרנה. הוא היה בין עשרים ותשע יהודים שנעצרו הוכו באכזריות וישבו

. 21קידוש השםבכלא. למדתי את הפרטים על היום האיום הזה מספרו של הרב שמעון הוברבנד, 

***

 . הרב הוברבנד חי בפיוטרקוב לאחר נישואיו לבתו של הדיין הרב יעקב גלזר.1960, זכור, קידוש השם שמעון הוברבנד, 21
בזמן ההפצצות של הגרמנים על פיוטרקוב, הוא עבר עם משפחתו לסוליוב, שם אשתו בנו וחמו נהרגו בהפצצה. מרוב
כאב, הוא עבר לוורשה, והיה חלק ממפעל "עונג שבת" של עמנואל רינגלבלום. הוא ראיין יהודים דתיים שהגיעו לגיטו

וורשה, ואסף את סיפוריהם.
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מכתב לסבתא 

סבתא רחל היקרה,

הייתי כל כך שמחה לו הכרתי אותך, לו יכולתי להעריץ אותך כמו שנכדות מעריצות ואוהבות את
הסבתות שלהן.

אבל אני יודעת כל כך מעט עליך. אבא שלי, היחיד ששרד, לא דיבר עליך. הוא לא היה מסוגל. זה כאב לו
מדי. ולי – נותר רק לאסוף את שברי המידע ובעיקר לתהות, לשאול, ולדמיין.

כשבן דוד של אבא ממונטריאול, מנדל קלמנוביץ, ביקר אותנו, קיוויתי שהוא שהכיר אותך, יספר וישפוך
אור על מי היית באמת. אבל הדבר היחיד שידע לספר עליך הוא שהיית מבלה הרבה זמן במטבח,

בבישולים. ניסיתי לדמיין את הבישולים שלך, אבל שום ריח לא עלה באפי.

אני מנסה לדמיין את עצמי כנערה צעירה היושבת מולך על הספה, ומבקשת: "סבתא ספרי לי איך את
וסבא נפגשתם? בשידוך? ברחוב? בחופשה? ואם זה היה בשידוך, כמו שהיה נהוג אז – האם אהבת אותו

כשהתחתנתם?"

78 סנטימטר, והיקף חזה רק 168מהתעודות שמצאנו למדתי שסבא היה איש די נמוך ורזה, גובה 
 שיניים . גם אם הייתי יושבת בחיקך לא הייתי מעזה לשאול אותך אם היו לו26סנטימטר ושחסרו לו 

שיניים תותבות. ודאי גם לא הייתי מעזה לשאול אותך איך הסתדרת עם חמותך וחמך. האם נהגו בך
בכבוד ובחום, והאם הסתדרת עם יחיאל פייבל, גיסך, שעל קיומו למדתי רק לאחרונה.

אבא שלי כן סיפר שהם היו שלושה אחים. אז תרשי לי להעז ולשאול סבתא: האם התגעגעת לבת? ואיך
הרגשת כששלחת את הבנים לחיידר בו הם למדו כל היום? מהתמונה היחידה שנותרה לאבא, של שני

אחיו מלפני המלחמה, הם לבושים בסגנון מערבי. ומה אתך סבתא?  האם את חבשת פאה נכרית??
והאם לסבא היו פאות? אבא אף פעם לא תיאר לי איך נראיתם.

, מצאתי את הבית בו גרתם בפיוטרקוב, ברחוב סטרה2010בנסיעתי עם ארגון יוצאי פיוטריקוב, ב-
. מהמסמכים למדתי ששם אביך היה מנדל יעקובוביץ, בן מיכל ורוחלה )לבית מוסקוביץ,(8וורשבסקה 

ושהיה לך אח בכור, אברהם בער מוסקוביץ, ושתי אחיות צעירות, מרים בלאושטיין )אשתו של שעיה(,
.1913ושפרה-בלומה. למדתי גם שאמא שלך, האח והאחיות ואת ירשתם את הבית כשאבא שלך נפטר ב-

, לפי הרשימות של הנאצים, רק את ובנך בכורך הייתם בעלי בית הדירות. האם קנית את1941אך ב-
הבית מאמך ומאחייך? אם כך, האם נכון לשער שהחנות של סבא היתה רווחית. או שאת עצמך היית

אשת עסקים מוצלחת?

את רואה סבתא, ממעט הפרטים שבידי, אני מנסה, ככל הניתן, להרכיב תמונה, לספר לעצמי סיפור,
להכיר אותך. רק על הסוף שלכם אני משתדלת לא לחשוב, אותם אירועים נוראיים שבגללם אבא לא יכול

היה לדבר ולספר עליך ועל סבא. גם אני מנסה להתחמק מהם אך הם משתלטים עלי.

עצמי – מה קרה לך שם  אז אני מוצאת את עצמי מדמיינת את הרגעים הנוראיים ההם ושואלת את
בבונקר שסבא בנה, כיצד הגבת כשגילית שהוא נורה למוות כשיצא להביא לכם אוכל ומים, ואיך הצלחת
להמשיך? ומה עבר במוחך כשעלית על הרכבת למחנה הריכוז רבנסברוק בגרמניה – האם באותן שעות

נותרה בך איזושהי תקווה או שהייאוש השתלט עליך? האם ידעת שלא תחזרי משם?

סבתא יקרה, יהי זכרך ברוך.

 כנראה יש מעט מאדרחל )יעקובוביץ( סוכצ'בסקי.*לדאבוני הרב, אין בידי עוד פרטים על החיים של 
תיעוד על חייהן של נשים "רגילות."  

סוכצ’בסקימשה ישראל  תולדות משפחת    15



מכתב לאבא

אבא יקר,

בעמוד בספר הזיכרון של העיר פיוטרקוב שהקדשת למשפחתך, כתבת:

על אלה אני בוכיה ומר נפשי

זכרם הקדוש והטהור,

לא ימוש מלבי לעולם

ככל שאני חוקרת ולומדת את עברך, אבא, אני מעריצה עוד יותר את הדרך בה ניתבת את זיכרון חוויותיך
שלך מתקופת השואה לפעילות ציבורית, איך סייעת לניצולים עצמם, ואיך היית בין החלוצים להנצחת

זכר השואה בארצות הברית. אני רק מצטערת שלא הספקתי לבטא את הערצתי אליך מספיק פעמים
בחייך. ויותר מזה, יש לי צער שכל השנים האלה, לנו בנותיך לא סיפרת דבר על התלאות הנוראות

שעברת. כבר שנים שאני מנסה להתחקות– בעמל רב – אחר עברך, אבא. ועדיין אני יודעת כה מעט...

 עד לדלת, אני זוכרת שבילדותי, בביתנו בברוקלין, בסיום ביקור של קרובים וידידים, נהגת ללוות אותם
ולהיפרד מהל במילים, "קשה עלי פרידתכם." 

לא פעם  כמה שונות היו הפרידות האלה מהפרידות שלך ממשפחתך בפיוטרקוב - אם בכלל היו כאלה.
אני תוהה האם בכלל ידעת שלא תראה שוב את אביך כשיצא להביא לכם מים? האם הספקת להיפרד
מאמא שלך, לפני שעלתה על הרכבת למחנה הריכוז רבנסברוק בגרמניה, שם נספתה? האם הספקת

האם דבקתם אחד בשני ברכבת בדרךמאחיך הבכור שלמה מנחם ואחיך האמצעי מרדכי יוסף? להיפרד 
? ומי ייעץ לכולכם להצהיר שהמקצוע שלכם1944 לדצמבר 11למחנה הריכוז בוכנוולד אליו הגעתם ב -

הוא נגרות, ושגם אבא שלכם היה נגר? קשה לי לדמיין את הסבל שעברת כשעבודת הפרך שהטילו
הנאצים הארורים עליך היה לסחוב אבנים, ולא לעבוד בנגרות? אמא סיפרה לי פעם שכהלכת לקנות

חליפות אחרי השחרור, המוכר היה תמיד צריך להכניס כריות לכתפיים שהתעגלו בעקבות עבודת הפרך.

 שוחררת ממחנה הריכוז טרזינשטדט1945שבמאי  רק לאחר פטירתך, למדתי בשיחה חטופה עם אמא,
בצ'כיה, ומיד התחלת לחפש את אחיך. אמא סיפרה לי שבנובמבר, כשנודע לך שהם נמצאים בבית חולים

 לשם, אבל כשהגעת גילית שהם נקברו ימים אחדים לפני בואך. היא גם סיפרה לי בפראג, מיהרת
שכשנודע לך שהם לא קיבלו את הטיפול הראוי, בגלל מחסור בתרופות, התחלת לשבור את הרהיטים

במשרד של מנהל בית החולים. כל כך כאב לי לשמוע את הסיפור הזה. תגובה כזו שלך הרי הייתה חייבת
לבוא מתוך שבר נורא! 
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(1945-1915מנחם סוכצ'בסקי ) ( ושלמה1945-1919מרדכי יוסף סוכצ'בסקי )  22הדודים של )משמאל לימין(י:
 בגיטו פיוטרקוב. אסתר נרצחה בטרבלינקה(1940  )התחתן עם אסתר אייזמאן ב

,   שלוש הבנות שלך, שכולן עלו לארץ, נכדים ונינים – כולנו נציין את2019, ו’ ספטמבר 5779בא' אלול 
היארצייט החמישים שלך. כמה גאה היית בצאצאים שלך, שהגשימו את חלומך לחיות בארץ ישראל!

אבא יקר, יהי זכרך ברוך.
 – היה ניצול יחיד למשפחתו . הוא גדל במשפחה של חסידי אלכסנדר ולמדמשה ישראל סוכצ'בסקי אבי -  

בחיידר שלהם. בזמן המלחמה הוא עבד בכפיה בגיטו של פיוטרקוב, עד שנשלח לבוכנוולד ומשם
לטריזנשטאט. את אשתו, אמא שלי, הוא פגש אחרי השחרור בשטוטגרט, גרמניה, ושם, ביולי, הם נישאו. על

הדוד איזי גם הביא לארה"ב בעקבות דוד של אמי. 1947אף שחלם אבא להגיע לארץ ישראל, הם היגרו ב-
לארה"ב את  אחותה הצעירה של אמי, סאלי, קרובת משפחתה היחידה של אמי ששרדה איתה את

המלחמה, ואישה,  משה אפל. בהתחלה כולם גרו בדירת מרתף במנהטן, ואחר  כך עברו לברוקלין, ניו יורק.
נולדו  שלוש בנות, והם שלחו את כולנו לבתי ספר ציוניים דתיים, על אף העלות הכבדה שהיהלהורים שלי 

להם קשה לעמוד בה.

 בספר959-960אבא היה פעיל בארגון יוצאי פיטרקוב בניו יורק, כפי שמעידה התמונה בעמודים 
הזיכרון. אני זוכרת איך אבא ואמא התכוננו בהתרגשות למסיבת הפורים השנתית של הארגון, ואיך

שאבא היה הולך לפגישות ואחר כך מספר  לנו על החברים שלו, קוזלובסקי וסטריקובסקי.
Jewish Nazi Victims Organization אבי ייסד את "ארגון קורבנות הנאצים בארצות הברית" )1961 ב-

of America,שמטרתו להנציח את זיכרון השואה בארה"ב, להילחם באנטי-שמיות בכל מקום בעולם  )
ולסייע לניצולי שואה. עורך הדין של הארגון, שעבד בהתנדבות, היה ג'יימס ב. דונובן. כנראה, שעבודתו

כתובע במשפטי נירנברג עשתה עליו רושם אדיר, והחדירה בו את המוטיבציה להילחם למען צדק ונגד
 המוקדמות, למען הארכת חוק60רשע. דונובן עודד את אבי כשנאם בבונדסטג בגרמניה, בשנות ה-

ההתיישנות להעמדת נאצים למשפט.

.1135-6   ספר הזכרון של יוצאי פיוטרקוב והסביבה, עמודים  22
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מימין לשמאל: אבי - משה ישראל סוכצ'בסקי; ברנדה רחל סוכצ'בסקי, נשואה להרב פרופסור גרשון בקון, גרה בירושלים;  אחיותי -
רייזל אסתר סוכצ'בסקי, נשואה לד"ר יוסי טמפלמן, גרה בתקוע, ומרים בלימה סוכצ'בסקי, נשואה לרב יצחק שמואל

גרוסגאט, גרה בנהריה; אמי -חוה סוכצ'בסקי לבית וינר. לאחיות סוכצ'בסקי יש ילדים ונכדים הגרים בארץ. יהודה

 של המאה הקודמת, אבא ארגן אסיפות לזכר השואה.60להגשמת מטרות הארגון, שפעל בשנות ה-
 לאפריל, שבו חל מרד גטו27, הנשיא ג'ון קנדי חתם על הצהרה שה-1963בעקבות פעילותו של אבא, ב- 

ורשה, יוכר בארצות הברית כיום זיכרון לשואה. כמה התרגשנו כשאבא קיבל את העט, שעמו חתם קנדי
על הצהרה זו.

אבא גם חלם להקים קריה לניצולי שואה בבת ים, וקבל למטרה זו קרקע מהמדינה. דונובןת שעמד אז
בראש מכון פראט בניו יורק העמיד לרשות תכנון הפרויקט את מחלקת האדריכלות של המכון. לדאבוננו

 לפני שיכול היה להגשים את חלומו.48 בגיל 1969הרב, אבא  נפטר בפתאומיות ב-

. המארגנים היו משה ישראל סוכצ'בסקי60אירוע ההנצחה הראשון של ניצולים במנהטן בשנות ה- 
23 ופליקס לאסקי )שני ושלישי מימין( – מייסדי ארגון קורבנות הנאצים באמריקה.

 )דער טאג מארגען זורנאל( ב-היום – עיתון הבוקרלהלן קטעים מתוך מאמר ארוך שהופיע בעיתון היידי, 
, כמה שבועות אחרי מותו של אבי.  תחת הכותרת "פעיל יהודי נאמן מבין הניצולים."1969 לספטמבר 2

23  New Bulletin. 20)75(. Oct-Nov 1988. P.1.
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הספיד אותו כך ד"ר הלל זיידמן, עיתונאי שכתב ספר זיכרונות מגטו ורשה, ויושב ראש ועד הנמהל
הארגון שייסד אבא: 

"החיים שלנו הם להבה בוערת", יכול היה לומר משה ישראל סוכצ'בסקי על עצמו. משה סוכצ'בסקי היה הר געש

שהיה מוכן להגיב מייד לכל מעשה עוולה נגד ישראל. הוא הסתער, התרגז והוא גייס פעילים, במיוחד "היהודים

שלו", חבריו הסובלים מבין הניצולים, שהופיעו בהפגנות שונות.

פעילותיו כללו לא רק כאלו שהיו ברורות לעין. התערבויותיו עם שגרירים שונים כדי להציל יהודים בצרה וסכנה

בארצות ערב או מאחורי מסך הברזל הם פרק שעוד לא נוכל לדבר עליו בפומבי.

כולם מצאו במשה סוכצ'בסקי לב חם ויד מסייעת. הוא הקים והוביל את ארגון הקורבנות הנאצים היהודים. הוא לא

שם לב לבריאותו שלו, אלא רק עבד קשה בתנאים הקשים ביותר כדי לעזור ליהודים. הוא לא נח וגם לא נתן

ליהודים אחרים לנוח.

משה סוכצ'בסקי היה צעיר אורתודוקסי עם להט חסידי, בן תורה,  מוקיר רבנים. ארגונו לא היה אורתודוקסי

במיוחד, אבל הוא שם חותמת יהודית על פעילותיו.

פטירתו המוקדמת והפתאומית של משה סוכצ'בסקי ז"ל  היא הפסד עבור הקהילה, במיוחד כשחושבים שהוא היה

עדיין צעיר ובעל אנרגיות אינסופיות, ובהחלט יכול היה להשיג הרבה יותר.
.תמיד נזכור אותו בכאב ובחברות ובכבוד
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