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חנה (ניונקה) קציר (ברלינסקי)

סרני  -9191יד -מרדכי 9191

732

ניונקה ושיקה קציר היו הדודים האהובים והמסורים מקבוץ יד -מרדכי.
נראה ששניהם לקחו סוג של אחריות על המשפחה .לאבא שלי ,ניונקה הייתה לא רק אחות אלא
גם אמא .למרות כל שעברה וכל המחלות מהן סבלה הייתה אשה חזקה ונחושה .דווקא היא
שהייתה כל כך חולה –חייתה יותר מכל אחיה .תמיד הייתה עסוקה ,תמיד עבדה ,מסודרת
מקפידה -נראה שירשה תכונות רבות מהסבתא  .היו אחים שדמו דווקא לסבא שהיה כנראה יותר
רגיש ופחות חזק.
כולנו אהבנו מאד לבקר ביד -מרדכי .על השולחן תמיד הייתה מוגשת עוגה -יצירתה של ניונקה.
בחדר האוכל פגשו אותנו תמיד בשמחה החברים משל היו גם הם קרובי משפחתנו.
והביקור היה מסתיים תמיד ביציאה לגינה של ניונקה שהייתה שולחת עמנו מספר שתילים יפים
לירושלים .ניונקה עסקה בטיפול בילדים שהיו קשורים אליה מאד .כשחלתה עבדה במתפרה
ועסקה ביצירת חפצים שונים שהייתה מחלקת גם בין המשפחה והחברים.
שיקה מבחינתנו היה דוד מוכשר ואהוב ,הוא עצמו התייחס אלינו כדוד מוחלט מכתביו אלינו
מוכיחים זאת .שיקה מילא תפקידים מרכזיים בקיבוץ לא הפסיק ללמוד ולדעת ,הייתה לו גישה
לבני אדם הוא אהב אותם והם החזירו לו אהבה .גם לאחר מותה של ניונקה הוא לא נשבר-המשיך
לעבוד לנסוע ולעסוק בתחומים שעניינו אותו .נצחונו את מחלת הסרטן היה לשם דבר במדינה
כולה.
ניונקה נולדה בסרני ב .9191-למדה בביה"ס "תרבות" והייתה פעילה ב"השומר -הצעיר" .במשך
שלוש וחצי שנים הייתה בהכשרה בלובלין שם הכירה את שיקה  -יהושע קצנבליט -שהיה צעיר
ממנה .השניים היו חברים בתנועת ה"השומר הצעיר" שהייתה פופולארית מאד בקרב הנוער
היהודי.
בשנות ה 03-המוקדמות היו בשכבת הבוגרים של ה"שומר הצעיר" בפולין כ 033-איש אשר הקימו
אז שלושה קיבוצי הכשרה .ניונקה ושיקה השתייכו להכשרת "השרון" שהוקמה בחלם ועברה
ללובלין .
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ועד-הקהילה בלובלין העמיד לרשותם בנין ברחוב קרביצקה מס'  .19למרות הסביבה הגרועה
התנאים והעבודה הקשה הפכה ההכשרה למוקד משיכה והייתה לטובה מבין קיבוצי ההכשרה
בפולין.
שיקה היה יליד העיירה אוסטרוג אף היא בווהלין לא מרוחקת מסרני.
במשפחתו היו ארבעה ילדים ,שני בנים ושתי בנות .האב היה אדם משכיל ששימש בנוסף לעבודתו
כמסגר גם בתפקיד סגן ראש העיר .
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דף –עד שמילא שיקה להנצחת זכרה של אמו-שרה

אוסטרוה-אוסטרוג –עירו של שיקה קציר
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טירת אוסטרוה

אוסטרוה או אוסטרוג היא עיירה במערב אוקראינה במחוז רובנו .בפי היהודים נקראת גם
אוסטראה
בעיר ,היום ,נשארו יהודים בודדים.
היהודים התיישבו בעיר החל מהמאה ה .91-התאריך הראשון שמופיע במצבות העתיקות ביותר
הוא  .9141על יהודי העיר נגזרה גזרת גירוש יחד עם שאר יהודי ליטא ב־ ,9111אך התאפשר להם
לשוב ב־ .9130יהודי העיר התפרנסו בעיקר ממסחר עם פולין ,אוכלוסייתה היהודית של העיר גדלה
מאוד ,והעיר נהייתה החשובה שבין ערי "ועד ארבע ארצות" .בשל גדולי התורה הרבים שישבו
בעיר ,היו שכינוה" :אות תורה".
ב־ 91באוקטובר  0,333 9111מיהודי העיר נהרגו באקציה .כ 033-ברחו ,אך רובם נרצחו על ידי
הלאומנים האוקראינים .בשואה נכחדה רוב הקהילה ,רק  13מיהודי העיר חזרו אחרי המלחמה
לבתיהם.
שיקה בחור מוכשר ביותר בעל יכולת התבטאות ויכולת ארגונית .השניים היו בהכשרה בלובלין
לזוג ,אך לא נישאו .לאחר שלוש וחצי שנים עברה ניונקה ניתוח אפנדציט בעיר רובנו שככל
הנראה הסתבך והיא נאלצה לעזוב את ההכשרה ולחזור לסרני כשהיא מבקשת מאחיה בארץ
לדאוג לה לסרטיפיקט (אשרת עלייה) .שיקה שחשש מגיוס לצבא אם תפרוץ מלחמה החליט
לעלות לארץ כמה שיותר מהר.
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שיקה הצעיר שכשרונותיו ויכולותיו בולטים ,הוא המדווח על פעילות הקיבוץ בלובלין בפני האחראים
בורשה ( 7391לפני עלייתו)

לפני שנסע ארצה ,הגיע לביתה של ניונקה והסבתא בתיה נתנה לו מאה פונט להוצאות הדרך.
שיקה היה זקוק לכסף מאחר וחברי ההכשרה לא זכו לכל תמיכה והובהר להם כי כל אחד מהם
יוכל לעלות רק אם יממן בעצמו את הוצאותיו.
לדברי שיקה עבד חיים באותו הזמן כפקיד ומצבה של המשפחה היה יותר טוב .ולכן הרשה לעצמו
לבקש עזרה .כששמע אביו של שיקה על כך הוא לא היה מרוצה והעיר לו על כך .לארץ עלה שיקה
באוניה יוונית בשם "אסימי" באוניה היו שני מלחים עבריים שהיו מתורגמנים .לדברי שיקה,
היוונים שומרים על אוניה זו עד היום -בפיראוס.
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מיד כשהגיע ארצה נסע שיקה לבקר את בני משפחתה של ניונקה  .כל תקופה זו היה מתארח
אצלם בחופשות ,אריה ומלכה היו כבר נשואים והתגוררו ברחוב מלאכי  ,1מולה עבד
באוניברסיטה ונפתלי בנוטרות.
שיקה הצטרף לקיבוץ "מצפה -הים" שליד נתניה שבו ישבו חניכי "השומר הצעיר" שהגיעו
כבודדים .מ"מצפה הים" עברו אחר -כך החברים לקבוץ יד מרדכי שנקרא על שם מפקד המרד
בגיטו ורשה-.מרדכי אנילביץ' .זמן לא רב אחר עלייתו היה שיקה בין המתנדבים לצבא הבריטי.
הוא התמיד בשרותו עד לאחר סיומה של המלחמה זמן רב שהה באירופה ובין היתר באיטליה
בשמירה ובחקירה של שבויי מלחמה איטלקים וכן בחקירת שבויים אוקראינים ואחרים .כאן
סייע לו כשרונו הרב ויכולותיו בלימוד שפות.
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אחותו ומשפחתה
בשנת  ,9113ממש ברגע האחרון ,הצליחה ניונקה להגיע לוילנה שם שלטו הרוסים ושם התרכזו
אנשי "השומר הצעיר" שרצו לעלות ארצה .לפני כן עברה דרך בית הוריו של שיקה ונפרדה מהם.
הקבוצה הצליחה להגיע לתורכיה ומשם ,תמורת שוחד ,הצליחו להגיע לארץ ברכבת דרך לבנון.
מיד כשהגיעה ( )90/9/19פרסמה ניונקה הודעה בעיתון "דבר" שיקה קצנבליט מצפה הים
,ניונקה בירושלים.

כתבה משנת  7331על שרותו של שיקה כחוקר בצבא הבריטי ועל פגישתו עם
משפחתו באירופה לאחר המלחמה.
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ההודעה שפרסמה ניונקה עם הגיעה ארצה-7937317-בתחתית העמוד
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שיקה היה באותו הזמן ביריחו ,בגדוד טירונים .חופשות לא באו בחשבון אז והאפשרות היחידה
להגיע לירושלים הייתה צריכה להיות יצירתית.
שיקה טען כי כואבת לו השן ,הוא נשלח לרופא שיניים וזה עקר לו את השן הכואבת כביכול
שהייתה למעשה ,שן בריאה אך כך הוא נפגש עם ניונקה לאחר פרידה ארוכה.
יש הטוענים כי הוא עשה זאת שלוש פעמים ,ואיבד שלוש שיניים בריאות.
כשנשלח שיקה לאירופה ,שוב נפרד מניונקה .והמשיך בקשר רצוף עם כל המשפחה ,מתנות ,גלויות
לעוזי הקטן וכו'.
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התנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה
מתנדבי היישוב "בבאפס"

שיקה שרת בפלוגה הרביעית של הבאפס
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מתנדבי היישוב בבאפס היו יהודים שהתנדבו בעידוד המוסדות הלאומיים של היישוב בארץ
ישראל לשרת בצבא הבריטי והוצבו כחיילים בתפקידי עזר ביחידת ה"-באפס" ( Buffs -יחידת
חיל רגלים) במסגרת התנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.
ה Buffs-היה הכינוי של 'הרגימנט המלכותי של קנט המזרחית' Royal East Kent -
 .Regimentרגימנט הבאפס הוקם בשנת  9101של חייליה.
מתחילת מלחמת העולם השנייה ובמהלך כל שנות המלחמה ,דרשה הנהגת היישוב מהבריטים
ולחצה עליהם להקים יחידה עברית לוחמת ,שתהיה מורכבת כולה מבני היישוב עם סמל ודגל
משלה ,כדוגמת הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,בה יוצבו וישרתו מתנדבי היישוב
לצבא הבריטי .הבריטים התחמקו כמעט עד סוף המלחמה מלהסכים לבקשה זו .מתנדבים בני
היישוב נשלחו לשרת ביחידות עזר שונות ,בחיל החפרים ,ב'באפס' ,ברגימנט הארץ ישראלי,
בפלוגות התובלה  -אך לא ביחידה משלהם ,בשפתם ותחת דגלם .יחידה כזו הוקמה רק לקראת
סוף המלחמה.
בספטמבר  ,9113בשיא תקופתה הקשה של בריטניה במלחמת העולם השנייה  -ימי הקרב על
בריטניה ,הוקמה הפלוגה העברית הראשונה של חיל הרגלים בתוך ה .Buffs-שלטונות המנדט
טענו כי הצבת מתנדבי היישוב ב'באפס' נעשתה מטעמים פורמליים ,כדי להימנע מן הקשיים
הכרוכים בהקמתו של רגימנט חדש ,אך בעצם הצבתם של מתנדבי היישוב ביחידה טריטוריאלית
של חיילים מחבל ארץ מסוים באנגליה ,גילו הבריטים את כוונתם שלא להציבם בכל יחידה שיש
בה סממן מקומי ארץ ישראלי או עברי.
משיקולים פוליטיים החליטו הבריטים לקיים שוויון בגיוס בין יהודים לערבים ,אך בפועל רוב
המתגייסים היו יהודים .הבריטים אפשרו תחילה גיוס לשש פלוגות בלבד ,מהן שלוש פלוגות
יהודיות ושלוש ערביות שתשרתנה בארץ-ישראל ובעבר הירדן בלבד .בסופו של דבר קמו 91
פלוגות יהודיות ,בכל אחת מהן  133חיילים ובכולן יחדיו כ 0,333-איש.
רק ב 9111-הורכבו מפלוגות הבאפס שלושת גדודי הרגימנט הארץ ישראלי .הקמת יחידות עבריות
של חיל רגלים סדיר בצבא הבריטי היה ציון דרך חשוב בדרך החתחתים שהובילה לבסוף ,ב,9111-
לקראת סיום המלחמה ,להקמת עוצבה עברית במלוא מובן המילה .בעוצבה זו שירתו רק חיילים
יהודים .וזו היא הבריגדה היהודית או העברית שהיא החטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל).
בתקופת שירותו הצבאי של שיקה עבר הקיבוץ לשטח "יד מרדכי" של ימינו וניונקה עברה לשם
אף היא עם יתר חברי הקיבוץ.
כאמור למעלה ,הקיבוץ שכן בין השנים  9104ועד  9110בשטח של נתניה של ימינו המקום נקרא
אז "מצפה הים".
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הסיבה למעבר הקיבוץ לדרום הייתה הצורך בשטח גדול יותר -שטח הקרקע שהוקצה לקיבוץ
"מצפה הים" -היה  91דונם -שטח זעיר שלא איפשר את התפתחותו .חברי הקיבוץ עסקו בלימוד
דייג ימי ,גידול ירקות וגידול דבורי דבש .עבדו בפרדסי נתניה ,בסלילת כבישים באזור ,במאפיות
בנתניה וכדומה .כוונת החברים הייתה להגיע לשטח שיאפשר פיתוח משק חקלאי .ב 9110-עבר
הקיבוץ לאזור שהוקצה לו על ידי המוסדות המיישבים ,כ 93 -ק"מ מדרום לאשקלון .הקמת יד
מרדכי היוותה השלמה למפעל ההתיישבות בנגב המערבי ,בשכנות לקיבוצים גברעם וניר-עם.
בכ"ט בנובמבר  9110נערכה בעצרת האומות המאוחדות ההצבעה על חלוקת ארץ ישראל .על פי
מפת החלוקה הייתה יד-מרדכי אמורה להיכלל בשטח המדינה הערבית שתוקם.
האזור שמסביב ליד מרדכי ,לרבות העיר מג'דל (לימים תוקם בה אשקלון) היה בשליטה ערבית.
המצב הביטחוני במקום הלך והחמיר והישוב פונה.
ב־אוקטובר  9110במסגרת מבצע "יואב" תקף הגדוד השלישי מחטיבת יפתח .
מפקד החטיבה המצרית שישב באזור יד מרדכי -מג'דל וחשש מכיתור נוסף לכיתור כיס פלוג'ה,
החליט לפנות את האזור .עם נסיגתו של הצבא המצרי מהאזור ,כעבור יום ,ב 4 -בנובמבר חזרו
אליו החברים והחלו בשיקומו.
במרכז הקיבוץ ,ליד מגדל המים שהופגז וקרס עם תום מלחמת העצמאות הוקמה ב־ 9119אנדרטה
לזכרו של מרדכי אנילביץ' .את האנדרטה יצר הפסל נתן רפפורט .זה פסלו הראשון של רפפפורט
בארץ .לרגלי גבעת האנדרטה נערכת מדי שנה עצרת עם גדולה בכ"ז בניסן – "יום הזיכרון לשואה
ולגבורה".
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שיקה כתב מכל מקום בו היה .מאירופה הוא מקפיד לשלוח גלויות לעוזי הקטן
מרגש לחשוב כיצד בכל המערבולת בה היה נתון הקפיד לחשוב כיצד לשמח את
הילד הקטן.
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במכתב להדסה מתאר שיקה בהתרגשות את החגיגות שהיו בנתניה לרגל מלאת  97שנה
להתיישבות ב"מצפה -הים"

בתום המלחמה חוזר שיקה ארצה ,עבודה רבה משקיעים ניונקה ושיקה יחד עם שאר חברי
הקיבוץ בהקמתו ושיקומו של ביתם.
אחרי המלחמה נוסעים שיקה וניונקה לשליחות בקובה תקופת רגיעה עבורם למרות העבודה
הקשה.
עוד לפני הנסיעה הם מחליטים לאמץ ילד לאחר שברור להם שניונקה לא תוכל ללדת בגלל הניתוח
שעברה.
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ניונקה מבקשת במכתב למולה סיוע בכך ששיקה לא ישלח שוב למקום מרוחק לאחר שנים של
שרות בצבא הבריטי.
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בתמונות חניכי "השומר הצעיר" וההורים בקובה נפרדים מניונקה ושיקה.
עם ההורים ,ניונקה ושיקה בשורה השניה מלמטה ,חמישית ושישי מימין-עם
חניכי "השומר הצעיר" בקובה
בתמונה למטה –עם הורי החניכים-עומדים,רביעי וחמישית משמאל.

724

ותמונה של ניונקה במחסן הפרודוקטים בקובה.

ניונקה במחסן הפרודוקטים בקובה

שנה טובה מקובה

722

בשנת  1591עוד לפני הנסיעה לקובה נחנכת האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ' –
ניונקה ושיקה מזמינים את המשפחה

722

דוגמאות למכתבים שמלאו שקיות עבות -כרס ואשר הוחלפו בין המשפחות

722

עם מולה ביד מרדכי

מהאלבום-מיקי בילדותו

722

הספר "השמש לא עמד דום" מספר את סיפור הגבורה של אנשי קיבוץ "יד מרדכי.
הסופרת שהתה רוב זמנה ,בעת כתיבת הספר ,בביתם של ניונקה ושיקה.

בביקור אצל הדודה ביד מרדכי  :7313מימין  -תמר,ישי ,איילת ,,עומר כרמון .עומדות
בתיה וניונקה

722

שיקה ליד פסלו של מרדכי אנילביץ'

ניונקה באחד מאשפוזיה בבית החולים

722

ניונקה היתה מאד חולה תקופה ארוכה מאד ,נכנסה ויצאה מבתי החולים אך התעקשה להחזיק
מעמד.
גם בשעותיה הקשות חשבה על כל אחד מבני המשפחה ולא אשכח שיחת טלפון שקבלתי ממנה
כאשר הייתה חולה מאד.
הייתי אז חולה בצהבת והיא התקשרה לשאול מה שלומי והפצירה בי להרגיש טוב.
ב  03/1/01-היא נפטרה.
על קברה ספד לה שיקה:

722

לאחר הלוויתה של ניונקה ביד מרדכי-בתמונה העליונה מימין לשמאל קובי בילר ,ישראל אמיר,
בתיה כרמון ,עוזי ברלינסקי,רחל בן-ישי
בתמונה התחתונה-אברשה ירוסלבסקי,בתיה בילר ,מלכה ברלינסקי.

שיקה לא נשבר לאחר מותה של ניונקה ,הוא המשיך לעבוד ,להיות פעיל לנסוע ברחבי העולם
ולהיות בקשר עם המשפחה והידידים הרבים .אך לפני מספר שנים החל שיקה לדעוך ובינואר
 1390הלך לעולמו ונקבר ליד ניונקה חברתו ,אהובתו.
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723

724

ההספד שנקרא על קברו.
בהספד כמה טעויות למשל ההכרות עם ניונקה שהיא טעות מרכזית

722

מניה (מלה) ירוסלבסקי (ברלינסקי)

סרני  7371ירושלים 7397

722

מניה הבת השביעית שנולדה לבתיה ועזריאל ברלינסקי הייתה כבת שנתיים כאשר נפטר האב.
ניונקה הייתה מבוגרת ממנה וזלטקה קטנה ממנה.

ילדה יפה חברותית מאד .
כילדה הרגישה כנראה האם שמניה זקוקה לדמות אב שלא היה לה ועל כן הטילה על מולה האח
המבוגר לדאוג לה.
גם כשהיא כותבת אליה לארץ היא מבקשת ממנה שתקשיב לכל מה שמולה אומר לה.
היא דואגת שללא דמות חזקה לידה היא תושפע מחברות שאינן מתאימות לה.
את הטיפול ברשיון העלייה שלה לארץ לקח על עצמו נפתלי.

722

בשנת  7391מודיעים לנפתלי כי בשלב זה הבקשה לעלייה לא מאושרת ,הבקשה הוגשה
ב.7391-

מניה עלתה בשנת 1591

722

כאשר עלתה ארצה (ב )91.99.04-עברה לגור עם מולה האח הגדול ועם נפתלי שבאותו הזמן
התקבל לעבודה ב"משטרת הישובים העבריים".

בשנת  1591מניה מתגוררת ברחוב עובדיה ותרמה ל"שקל העברי"

בשנת  9119נושא נפתלי לאשה את הדסה רבינוביץ' בת למשפחה ותיקה בארץ .בני  -הזוג
מתגוררים באחד מחדרי הדירה ברחוב עובדיה ושם גם נולד בנם הבכור עוזי בספטמבר .9111
המגורים המשותפים גורמים למתיחות בין הדסה ומניה ,ניונקה נקראת לפשר אך מחליטה שלא
להתערב.
נראה שהדסה אינה מבינה מה עובר על בני המשפחה באותם ימים קשים ובאיזו מתיחות הם
מצויים בדאגה לבני המשפחה באירופה.
הדסה ונפתלי עוברים להתגורר ברחביה בחדר אחד בדירת הוריה של הדסה שם נולדתי גם אני.

722

בשלב מאוחר יותר מתפנה שם דירה נוספת והם עוברים להתגורר בה.
מניה נשארת לגור ברחוב עובדיה עם מולה.
לאחר הכרות עם אברהם (אברשה) ירוסלבסקי היא נישאת לו ולבני הזוג נולדה -בשנת - 9110בת
שנקראה על שם האם –בתיה.

מניה ובתה בתיה בחצר הבית ברחוב עובדיה

בהלווית ניונקה מימין אברשה ירוסלבסקי ,בתיה בילר ,מלכה ברלינסקי

722

מכתב מנפתלי להדסה הנמצאת עם עוזי בכפר גלעדי בערך שנת  7311מניה עובדת מחוץ
לירושלים אברשה מחפש עבודה.

722

בתיה

מימין :ניונקה,שיקה,בתיה ,מניה
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על המרפסת ברחוב עובדיה מימין מניה ,בתיה ,ניונקה ,מולה

בתיה -שניה מימין בגן הילדים.
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בשנת  ,9149בגיל צעיר מאד נפטרה מניה.
מותה זעזע את האחים שכאבו מאד במקביל את יתמותה של בתיה בת הארבע עשרה שנשארה
ללא אם.

מכתב השתתפות בצער שקיבל נפתלי על מותה של מניה
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בתיה החיילת ומיקי ביד -מרדכי

חוברת לכבוד בר-המצווה של אריאל בילר
בנם של קובי ובתיה

722

זלטקה ברלינסקי

סרני -7371נרצחה על ידי הנאצים בסרני 7311

722

האחות הצעירה לבית ברלינסקי שנולדה לאחר מותו של האב.
על פי התמונה שבידינו  -בחורה עדינה ויפה .זלטקה לא מוזכרת באף אחד מן המכתבים המצויים
בידינו לא של האחים ולא של הסבתא .היא נרצחה בסרני יחד עם הסבתא בתיה הייתה כנראה
צמודה אליה ולא העלתה בדעתה לעזוב אותה ולנסות לעלות ארצה .פעם אחת כשהייתי ילדה
הסתכלה עלי ניונקה ואמרה כי אני דומה לזלטקה .לא שאלתי אותה יותר.
אשר בינדר -שהכיר אותה -סיפר כי הייתה מאד קשורה לסבתא בתיה.
היא היחידה שאיננו יודעים למעשה דבר עליה עוד פחות מהידוע לנו על האחות רחל .שמה של
זלטקה הונצח יחד עם שמותיהם של יתר בני המשפחה שנספו בשואה במצבה המשותפת שהקמנו
על קברותיהם של הורינו הדסה ונפתלי ברלינסקי.

722

דף –עד לזכרה של זלטקה מולא על ידי ניונקה ,יש שיבוש בתאריך הלידה  ,נולדה לכל
המאוחר ב7371-

722

זלטקה מופיעה בחלק מהצילומים המשפחתיים מסרני שנותרו בידינו ,שמה
רשום על גבי התמונות.
מיקי,שים לב ,בדירת הסבתא בתיה היה פטיפון בדיוק כמו זה שאתה אוהב
ובדיוק מאחורי ניונקה.

722

השנה  ,7393איזו שלווה שורה בבית המסודר
הזה,
סבתא בתיה ,ניונקה ,זלטקה וכנראה אמה של
חסיה מצטלמות כדי שתהיינה בנמצא תמונות
אותן תשלחנה לילדים שבארץ -ישראל.
הייתכן שבתיה החכמה חשה בסתר ליבה כי
תמונות אילו תסייענה לנכדיה וניניה להכיר
אותה ואת משפחתנו שהושמדה?
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