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 #50X50משואה

 שנה למכון משואה.  50ימלאו  2022בספטמבר 

 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה. 50לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 

 

 חג אהבה –ט"ו באב  – 43פריט מספר 

 

לבית  מרדכי והדסהקששיבו )קשב( בארכיון משואה מופקדים עשרות מכתבים ומסמכים של בני הזוג 

, מכתבי אהבה וגעגועים שנכתבו בהיותם עצורים במחנות שונים לנתינים זרים באירופה ינהםב מנלה.

 במהלך המלחמה.

יוסדה על ידי  1941בשנת  בעיר בנדין, פולין.גורדוניה תנועת במרדכי )מוטק( קששיבו היה חבר 

י כל תנועות הנוער. החווה הוקמה בסיוע בה השתתפו חבר חווה חקלאית )פארמה(של בנדין היודנראט 

 אריה ליבר, איש בנדין. נוהלה על ידי וכלכלי של אלפרד שוורצבאום משוויץ 

חבילות שהגיעו משוויץ וחלוקת התמורה מרדכי היה גזבר התנועות החלוציות בזגלמביה ועסק במכירת 

 הכספית בין חברי המחתרת.

כגזבר התנועות  מחתרתיתה וגדולה והמשיך בפעילותלעבודה במתפרה מרדכי  התקבל 1942בשלהי 

הדסה לבית מנלה מבנדין, אותה הכיר דרך  –נישא לבחירת ליבו  1942בספטמבר . החלוציות בזגלמביה

 אחיה, אברהם מנלה.

אנשי החווה הצליחו )נציג "החלוץ" בשוויץ( הקשרים עם אלפרד שוורצבאום ונתן שוולאב  עקב

מרדכי  עזבקששיבו. כשהגיעו הדרכונים והדסה מרדכי לנתיני חוץ, בניהם גם להשיג דרכונים כהחקלאית 

 כשהוא לוקח עימו את דגל גורדוניה בתוך ציפית של כרית וכך שרד הדגל את המלחמה.את גיטו בנדין 

שהה עד סוף  הםבלאופן וטימטמונינג לנתינים זרים מעצר ות הנתפס ע"י הגרמנים ונשלח למחנמרדכי 

 הדסה הועברה למחנה מעצר ליבנאו לנתינות זרות.גם  .המלחמה

כותב  12/6/1943-במחנות שמרו ביני הזוג על קשר מכתבים רציף שהשאיר תקווה לחיים אחרים. ב

 -מוטק להדסה 

..... אני קורא ללא הפסקה במכתבייך המתוקים, הם נותנים לי רצון חדש לחיות וגורמים לי הנאה 

 גדולה...

עקורים ביבראך. הם במחנה ה 1946שוב לאחר השחרור ובנם הבכור נולד במרץ הדסה ומרדכי נפגשו 

 עלו ארצה והקימו משפחה לתפארת.

 

 ארכיון משואה מאחל חג אהבה שמח לכל עם ישראל



 1941החווה החקלאית ליד בנדין, פולין,  -רמה" א"פמרדכי )מוטק( קששיבו ב – 25756 מספר פריט

 

דרכון פרגוואי ע"ש מרדכי והדסה קששיבו הוצא ע"י קונסולית פרגוואי עותק  – 12622פריט מספר 

 .1942בברן, שוויץ, דצמבר 

 

  



זרים,  נתיניםבמחנה ל , בניהן הדסה קששיבו,קבוצת נשים מהעיר בנדין, פולין - 73014פריט מספר 

 . 1/1944ליבנאו, אוסטריה, 

 


