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 ירוזלימסקי-לוי -שושלת הרוקחים לבית גבריאלוביץ
 

 הקדמה

 נולדה בירושלים.,אמו של מיכה ,פנינה כרמון 

 נייפלד.-שטמפפר-שלמה שטמפפר היה בן למשפחות ראב,אביה 

תקווה, גם יתר בני המשפחה –אחד ממייסדי העיר פתח אחיו הגדול של סבה היה יהושע שטמפפר 

 טבעו את דמותם ומעשיהם בתולדות  הארץ.

 (.carmonia.net)-על המשפחה תוכלו לקרוא בספרה הנפלא של שושנה צוריאל המופיע באתר זה

בהקשר למשפחות  מסמכים  וחומרים נוספים שהעלו בדיקותינו ,אנו מתכוונים להוסיף בהמשך

 .אלה.

 .המהרי"ל דיסקין גם עליה נמנה הייתה פנינה שייכת למשפחת רבנים שטמפפר, -חיה לוי,מצד אמה 

העריצו לא פחות את בני -אך התושבים כולם -ומוערכים מאד כמובן שהרבנים והמורים היו ידועים  

 לוי.-הרוקחים לבית גבריאלוביץ -שושלת הרוקחים של המשפחה 

ומצב במסמך זה אנו מנסים לספר על משפחת אמה של פנינה תוך שימת הדגש על הרוקחים 

 הרפואה באותה התקופה.

,פרקים בתולדות הרוקחות בארץ יוצא הדופן  "מעשי רוקחים  לצורך הכתיבה נעזרנו מאד בספר

 .9111ד הביטחון  בשנת ישראל" שיצא לאור בהוצאת משר

 אמנון מיכלין.–רוקחים רוקח ונצר לשושלת  המחבר היה 

נעזרנו מאד בספר המשפחתי שכתבה מאירה אליעז "מסע שורשים תשעה דורות בארץ ישראל" 

 בת משפחה שטרחה משך שנים על כתיבת תולדות המשפחה ופקחה את עינינו.מאירה אליעז 

מאירה ידעה מעט מאד על הענף הקשור בנו אך בעזרת ספרה הצלחנו בקלות רבה למצוא את 

 ים שרובם לא היו ידועים או שהיו ידועים חלקית .הקשר

 ספרה תקן גם טעויות שהשתרשו אצלנו.

הרבנית –חוברת חשובה נוספת שכתבה בת משפחה אחרת  על דבר קיומה של לנו ה תמאירה גיל

 ובה רשמה עובדות ומסורות משפחתיות על בני המשפחה.-וייסבקר 

ההיסטורית ואפילו הקדיש ימים היהודית  בעיתונות ,,בספריותמיכה אסף חומרים רבים בארכיונים 

שם סייע לו המנהל הוותיק    הרב   "ישראל -הכללי של כנסת-הועד "ארוכים לישיבה במשרדי 

ופרש בפניו את רשימות הנתמכים  ומקבלי החזרי כספים משך השנים ובתוכם בני   שטרסברג ז"ל 

 משפחתנו.

 שטיין סייעו מאד באיתור קברים.חברת קדישא" והמנהל שמואל גלבהאנשי "

שהפכה היום לכלי עזר נפלא  ,מה"אנציקלופדיה   כמובן שלא ויתרנו גם על עזרה מה"ויקיפדיה"

 ." של דוד תדהר וממקורות נוספים המוזכרים בעבודה.ובוניו הישוב חלוצי ל
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שהמציאה חומר כתוב, ז"ל  שלומית לוי בת הרוקח שמריהו לוי -גם מקורות משפחתיים עמדו לצידנו 

מסמכים ותמונות והדיה אפשטיין נכדתו של הרוקח מרדכי לוי )מוטקה אפטייקר( שמסרה בידינו את 

 של אמה אסתר שרף ז"ל בתו של מוטקה. זיכרונותיה

אנו הבאנו את שכתבו ככתבו וכלשונו למרות שהיום לאחר הבדיקות שנעשו הסתבר שיש כמה אי 

דוגמא בולטת היא המסורת האומרת כי הרוקח גברילוביץ' היה אחיה -דיוקים במסורות המשפחתיות 

 .עשל הבובע באש

ף זאת הקשר רחאך ותו ולא אחייתה בת דודתו של אביו ה עבאש,הם היו בני משפחה אך לא אחים 

גידל את בנה אפילו  דן –הרב אליעזר –של הרוקח גבריאלוביץ אביו -מאד המשפחתי היה חזק 

 .חר שהתאלמנהלא-וולוול–התינוק 

ברב החומר שנאסף לא עשינו עדיין שימוש מאחר והחלטנו לכתוב בשלב זה מסמך מתומצת 

שבאמצעותו יוכלו בני המשפחה ובמיוחד הצעירים שבהם להכיר את משפחתם ולהתמצא בה ללא 

 מאמץ מיוחד. 

 שעל מנת לקרוא השמות הכתובים בהם יש להגדיל המסמך בחומר משובצים מספר שרטוטים 

 על גבי המסך.
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 שאינו נמצא בשרטוט עקב טעות חיים גבריאלוביץ-לייב העביר המקצוע גם לאחיו הצעיר-הארי

 
 
 

 (9711)על פי מפקד מונטיפיורי משנת  9871נולד בשנת משקלוב שטוקליישקבר ,בן דן   ר' גבריאל 
 בצפת בתחילה  והתיישב איש  87שמנתה של תלמידי הגר"א  הוא הגיע עם הקבוצה הראשונה 

 פרטי הגעתו והגעת ילדיו לארץ אינם ברורים לחלוטין.
 אם הגיע לראשונה לארץ לבדו וללא בני משפחתו?ה

  התשובות לשאלות אלה אינן ברורות לחלוטין.
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 שרה ואברהם. היו שלושה ילדים  אריה לייב,-ששם אשתו אינו ידוע לנו –לגבריאל 
היה הצבר הראשון בנו של אריה לייב –דן -אליעזר ו 9791  בשנת בארץ לייב כבר היה -בנו אריה 

 (.9781)נולד בשנת  .בירושליםשל ילדי הפרושים 
בנם היה  לייב חסיד -בנו של יהודה ,בתו של גבריאל נשארה בחו"ל ונישאה בגיל צעיר לבנימין -שרה

 הרב יהושע דיסקין. על פי מסורות המשפחה 
 .עם ילדיו באשה ודן 9711הבן השלישי הגיע ארצה בשנת ,אברהם 

 
ק"מ צפונית לעיר מוהילב שעל נהר הדנייפר.  81היא עיירה במחוז מוהילב של בלארוס,  ְשְקלֹוב,-)מתוך ויקיפדיה( 

זוהי תחנת דרכים בקו הרכבת שבין אורשה ומוהילב. יהודים התיישבו בשקלוב בתקופה מוקדמת, קרוב לוודאי 
ס המלחמות, עשרה. מיקומה על קו הגבול בין רוסיה ופולין חשף אותה לעתים קרובות להר-בתחילת המאה השש

 והיהודים, שהיוו את רוב אוכלוסייתה, היו הסובלים העיקריים.
שקלוב הייתה עיר ואם ביהדות מזרח אירופה. הייתה בה השפעה ניכרת של הגאון מווילנה, והיא מוזכרת לתהילה 

 .בפי בני הגר"א בהקדמתם לביאור הגר"א לשלחן ערוך, כמה מבחירי תלמידי הגר"א היו מן העיר שקלוב
 

 הועל כן נקרא סטוקלישוק המשפחה היה מן העיירה ה הקדום יותר של ככל הנראה מוצא
 שטוקליישקבר.

 
 מוקפת באגמים ויערות ק"מ מוילנה 87-מרוחקת כ סטוקלישוק הינה עיירה בדרום  מזרח ליטא 

 יהודים. 177-היו בה כ 91-כאשר באמצע המאה ה 97-יהודים החלו להתיישב בה בתחילת המאה ה
בבית הקברות בהר הזיתים מצויים קבריהם של עוד מספר יהודים מן העיירה אשר עלו ארצה בתקופתו של ר' 

 .9788-והינדה בת שלמה זלמן שנפטרה  ב  9781-גבריאל מהם ר' יעקב יהודה בן אריה שנפטר ב
 

 
 בית הכנסת בסטוקלישוק

 
קשה  היה להגיע לירושלים  -( 9771כאשר עלו גבריאל וחבריו לארץ )גבריאל עלה לראשנה בשנת 

 שנה קודם לכן.  977בגלל חובות שהותירו אחריהם בירושלים  תלמידיו של ר' יהודה החסיד שהגיעו 
גם חורבת ר' יהודה החסיד הייתה משועבדת מאותה הסיבה ושוחררה על ידי ר' הלל ריבלין אשר 

 ארגן את השיירה הראשונה של תלמידי הגר"א לארץ ישראל.
ר' גבריאל היה אחד  מן העסקנים הידועים שעמדו בראש הכוללים והנהלות ועדי הכוללים ועסק 

 .  צפת ובירושליםבבעניינים כלליים שונים 
 
הגיעה לצפת  ביום ח' באלול  תקס"ט.  חלק מאנשיה  עברו הקבוצה שגבריאל היה אחד ממארגניה  

אשר -נה הגיע גם ר' יהודה חסיד )דיסקין(לאחר תקופה לא ארוכה לירושלים.  באותה קבוצה ראשו
היה נשוי כבר אז לבתו  של ר' גבריאל  -כבר אז היה מחותנו של ר' גבריאל )בנו של ר' יהודה חסיד 

 שרה.(–
 

 לייב רלב"ג. אריה-לבנו של ר' גבריאל-תו של ר' יהודה חסיד, רבקהגם ב לימים נישאה 
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 באידיש.-"די שאפע ספרים"-רון ספרים"היה בקיא מאד בש"ס וכונה עקב זאת "אגבריאל 
 עזב את הארץ. מסויםבשלב 

 
 והקים כאן משפחה. 9791-בנו אריה לייב הגיע ב

 משקלאב. 91שהגיע בגיל  9771הוא רשום כיליד שנת -9781במפקד הפרושים בשנת 
 

-מ על פי מפקד מונטיפיורי מסלונים ) 9798 -ב עלתה לארץ,בתו של יהודה לייב חסיד ,אשתו רבקה 
9711 ,) 

השתוללות מגיפת החולירע שגרמה על פי מסורות המשפחה היא הייתה עם הוריה בצפת בעת 
ידיד ההורים ומחותנם  שהיה מעסקני  לאחר האסון הועברה לטיפולו של גבריאל,  למות ההורים.

 העניינים הכלליים של הפרושים בצפת ובירושלים.
. 

 9798כי לאחר פטירת ההורים נסע גבריאל יחד אתה לחו"ל ורק בשנת  עולה מכך האפשרות
 הוחזרה לכאן על מנת להינשא לאריה לייב.

 
אז הוא בן שבעים  (9711)המפקד משנת  שמו של גבריאל מופיע רק פעם אחת במפקדי מונטיפיורי

 .9718-ורשום כי הגיע לארץ ב
יש עדויות אחרות על כך שרבקה הייתה בארץ ומאחר ו 9771-מאחר ויש עדויות על כך שהגיע עוד ב

עולה הסברה כי גבריאל יצא –וכי טופלה על ידי גבריאל והייתה אחר כך בחו"ל  בעת פטירת ההורים
 אולי כשד"ר.-ונכנס לארץ מספר פעמים 

  
 .9711-עם משפחתו ב,כאמור בנו אברהם הגיע 

 
 ברבנות.בתו שרה נשארה עם משפחתה בחו"ל שם שימשו בעלה וילדיה 

עלה באחרית ימיו לארץ והפך מיד לאחד ממנהיגי הציבור -(בנה של שרה, הרב דיסקין )המהרי"ל
 הדתי כאן.

 הוא זה שבנה את בית היתומים דיסקין שנקרא על שמו.
 

לאחרונה התנהל ויכוח בנושא זה כאשר יש הטוענים שהר' דיסקין אינו בנה של שרה וכי יתכן אומנם 
 שניה. אישהדיסקין אולם היא נפטרה ובנימין נשא  ששרה נישאה לבנימין

 .אמות בכך ששרה הייתה ות המשפחה אוחזואין הוכחות ברורות לכאן או לכאן ,אולם מסור
 באתר של אלי אשד לא נתן תשובה ברורה.גם הויכוח שהתנהל 

 
 .9718בשנת  -בבית המדרש הישן שבחורבת ר' יהודה החסיד גבריאל נפטר ,תוך כדי לימוד,
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 כאן נפטר גבריאל תוך כדי לימוד-בית המדרש  " מנחם ציון"

 
 

 :חרות -בהר הזיתים -על מצבתו
הרב מו'ה בהר'ר דן נפטר כב' טבת  )תורה ועבודה( הרב אשר שם לילות כימים ויגע בתו'ע"

 תרי'ז תנצב"ה"
 

הראשונה של העולים  הבקבוצת השיירהיה -.תר"ע העלייהתאריך -עליה מצבתו חודשה ונרשם 
 .9081מתלמידי ההגר"א בשנת 
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 עמוד השער של הספר "מוסד היסוד"
 המספר את תולדות הישוב הישן בארץ ישראל

 
 

פרק ה' מהספר "מוסד היסוד" בו מצוין גבריאל כאחד מראשוני העולים והפעילים  למטה 
הוא מוזכר בה המובאת כאן, ,של הרב חשין  הקדמתו  וכן , בהמשך,המרכזיים בצפת ובירושלים 

 כאחד מראשוני העולים יחד עם ר' אברהם הדיין. 
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 מתוך החוברת שכתבה  הרבנית ויסבקר 

 אב המשפחה ר' גבריאל משקלוב
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 מצבת קברו של גבריאל בהר הזיתים

 נפטר בכ"ב טבת תרי"ז שורה ג' קבר ד' י"ב ישן חלקהגוש 



 

00 

 

 
   

 אזכור שמו של ר' גבריאל מתוך הספר "תולדות חכמי ירושלים" מאת אריה לייב פרומקין
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 שנפטר בילדותו ,דוד שמואל ,ילדיו  ונכדיו  של גבריאל שנותרו בחיים לאברהם היה בן נוסף

 הילדים.מאילו נשים נולד כל אחד מם במשפחת דיסקין היו גם בנות נוספות איננו יודעי
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 גבריאל וצאצאיו אותם אתרנו במפקדי מונטיפיורי וברישומי  "חלקת מחוקק"פרטים על 

לא  כל   (לאה–אסתר,דבורה ,דן–אליעזר ,דוד  דן, הילדים אברהם ואריה לייב והנכדים )באשה,

  הילדים רשומים במקורות אילו
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 הבת שרה וילדיה
 

 דיסקין מהורודנא. -חסיד  הבת, נישאה לבנימין בנו של ר' לייב -שרה 
 בלומז'ה.שימש ברבנות  ולאחר מכן  ר' בנימין  שימש כרבה של וולקוביסק

 
 

 
 המהרי"ל דיסקין

 
היה  יהושע יהודה  הבכורמספר ילדים אשר -ככל הנראה–לבני הזוג שרה ובנימין דיסקין נולדו 

לייב דיסקין שנודע בכינויו הרב מבריסק אף הוא כיהן ברבנות עד שעלה ארצה ומיד הפך לאחד 
 ממנהיגי הקהילה.

 שרה נשארה עם משפחתה בחו"ל שם שימשו בעלה וילדיה ברבנות.
 

רבה של – אעם בת הרב ברוייד 91נולד בגרודנו  התחתן בגיל  , הבן הבכור,יהושע לייב דיסקין 
 וולקוביץ',שמש כרב בקהילות רבות.

 -תמורת שוחד–הגיע לעימותים רבים בגלל סירובו לעגל פינות ובסופו של דבר גם נאסר הוא 
 .(9788) שוחרר וברח לארץ ישראל

 בארץ הפך להיות מנהיג עדת הפרושים וקבל את הכינוי "הרב מבריסק".

את בית  9777-זהובים ובכסף זה בנה ב 17,777, שרה, הביאה לו נדוניה של השנייהאשתו 
 ספרו של גרייבסקיב.)ראה ציון לזכרה "אוהל משה"היתומים דיסקין בעיר העתיקה ואת ישיבת 

 "בנות ציון וירושלים"(.

עד  -ירוחם אשר שימש אף הוא ברבנות ברוסיה-ליהושע לייב דיסקין היה בן יחיד  בשם יצחק 
 ."אוהל משה"קרא לעסוק בענייני בית היתומים וישיבת שנ

הרב יהושע דיסקין נערץ עד היום על העדה החרדית ורק לפני מספר חודשים אורגנה עלייה 
 המונית לקברו.

יש החולקים והטוענים כי יתכן אומנם שבנימין נישא לשרה אולם הרב דיסקין נולד לבנימין 
 שה אחרת לה נישא לאחר מות שרה.ימא

 אין ראיות לכך.
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–ענפיה השונים קובעים כי שרה נישאה לבנימין דיסקין לפני עליית ההורים על  מסורות המשפחה
 לארץ וכי הרב דיסקין הוא בנם.-גבריאל ויהודה לייב חסיד 

 אריה לייב עובדה זו ממוסמכת מכל הכיוונים.–רבקה נשאה לבנו של גבריאל –אחותו של בנימין 

נפטרו עלו ארצה והתיישבו בצפת אך  -יהודה לייב חסיד ואשתו-בקה דיסקיןל בנימין ורשהוריהם 
 . וקברותיהם לא נמצאו הבמגפ
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(מתוך ספרה של מאירה =משה יהושע יהודה לייב   תולדות חייו של הרב דיסקין )המהרי"ל  

 "אליעז "מסע שורשים תשעה דורות בארץ ישראל.
 
 

 
 
 

מתוך  של הרב דיסקין שכונתה "הרבנית מבריסק" השנייהאשתו  תולדות חייה של שרה דיסקין 
 גרייבסקי. -הספר "בנות ציון וירושלים"
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מתוך החוברת  סבו השני של המהרי"ל דיסקין, דיסקין –תולדות חייו של יהודה לייב חסיד 

 שרה וייסבקר. שהוציאה בת המשפחה
אשתו של אריה ,ושל רבקה -בעלה של שרה ,היה אביהם של בנימין דיסקין  יהודה לייב חסיד

 לייב
 יאל.רשרה ואריה לייב הינם ,כרשום למעלה, ילדיו של גב

 
 

 וילדיו, הבן אריה לייב
)תאריכים שונים במפקדי מונטיפיורי השונים(  בשקלוב 9081-או ב 9081 - אריה לייב נולד ב

 .בירושלים 9018-נפטר ב
 

 
מראשי העסקנים של הישוב בירושלים יחד עם אביו של זאב לייב בן גבריאל כאחד -אזכור אריה 

 וולפינזון.
 מתוך הספר "מוסד היסוד"
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משקלוב נשוי לרבקה   84אריה לייב גבריאלוביץ בן  9481מפקד מונטיפיורי  משנת  מתוך

 ,דבורה לאה ושרה אסתר. ילדיו אברהם בנימין )דיסקין(

נפטרה צעירה לאחר שילדה  לחיאנע, אשרשוי נר היה דן שכב-שורה אחריו רשום הבן אליעזר 

רוקח וילדים נוספים שנפטרו כולל תאומים שהפילה ככל הנראה בשלב מתקדם ב האת אריה ליי

 של הריונה .

מלמד תלמידי חכמים נשוי לחוה אב  משקלאב 80בן -אברהם–למטה רשום אחיו של אריה לייב 

 שמואל ודן,לבתיה 

 
 והקים כאן משפחה. 9791-שנתבלארץ הגיע  9771או 9771יליד  אריה לייבשל גבריאל  בנו 

  בשנה זולנו ידוע בוודאות כי אריה לייב הגיע ארצה 
והוא אבי שושלת רלב"ג בריאל גר' בייב ל ר'אריה לייב כינה עצמו בשם  רלב"ג שהוא קיצור הכינוי 

, אחותו -רבקה-חסיד )דיסקין(לייב רלב"ג התחתן בארץ עם בתו של ר' יהודה  הידועה בארץ ישראל.
  בנימין דיסקין .–שרה נשאה עוד בחו"ל  לאחיה של אשתו 
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לארץ והתיישבה בצפת  יהודה לייב חסידכשלוש שנים לאחר שעלתה משפחת כמצוין למעלה הרי 
נפטרו ההורים במגפת החולירע  ונקברו בבית הקברות העתיק בצפת, ביתם רבקה נמסרה לחסותו 

 של גבריאל.
-שניים מילדיו של גבריאל נישאו לשניים מילדיו של ר' יהודה חסיד -לפי מסורות המשפחה -רכאמו

 דיסקין.
כאן  9798בשנת  מסלונים חזרה לחו"ל ושבה  הוככל הנראה לאחר מות הורי  9771-ב הרבקה נולד

 נישאה ללייב, 
 בנימין.–וקבורה ליד נכדה אברהם   9781   -רבקה נפטרה ב

 
 שנולדו לאריה לייב ורבקה: ארבעה ילדים:ידועים לנו 

 
 . נישאה לר' יעקב שרהזון.צעירהתייתמה בגיל  9711נולדה  ב  -אסתר-שרה  .9

 בני משפחתו תפשו עמדות חשובות בירושלים .  ר' שרהזון  היה אף הוא איש ציבור,
----הייתה נולדו להם ילדים רבים. אחד מצאצאיהם הוא אברום בורג שאמו רבקה לבית סלונים 

 ו.נכדת
 מאירה אליעז מפרטת את שמות הצאצאים עד לדור אחרון.

 -שקה(יר' לי -)המכונה אף הוא- אליעזר דן  .1
 . 9781נולד בשנת  בארץ ישראלאליעזר דן היה "הצבר" הראשון של עדת הפרושים שנולד 

 גבריאל.-מכינויו של אבי המשפחהלו  בא "  ר' ליישקהה "כינוי זה
 היתר רב בישיבת "עץ חיים".הוא היה בין 

 .היה איש ציבור ובעל עמדה בישוב
שילדה לו את אריה לייב גבריאלוביץ  ענא בת גבריאל  מדאהלינאבילאחר שהתאלמן מאשתו ח

)לייבל אפטייקער( נישא לצביה בת הרב הידוע יהוסף שוורץ בעל "תבואות הארץ" וממנה נולדו לו 
  מספר ילדים.

 .לייב גברילוביץ היה הרוקח הראשון במשפחה -הבן אריה
 

 
 .9781-נפטרה בעת לידה ב 9711ילידת -דבורה לאה  .8
 

נפטר בגיל צעיר בחו"ל , נשא לאישה את בתיה בריינה בתו של זאב - אברהם בנימין  .1
 וולפינזון  

 ובת נוספת שנפטרה בילדותה. "מאמקעס"והשאיר אחריו בת רחל 
על שום יופייה= לנין הגר"א וילדה לו  "מאמקה"בריינה שהיתה מכונה -לאחר מותו נישאה בתיה 

-רחל")ראו במצורף הכתבה  עסקו השניים באיסוף כתבי הגאון,אליהו לנדא. כשגדל –בן אחד 
 (.carmonia.netבאתרנו המשפחתי  "אחותו של הגואל

 
 שים.לקבוצת הראשונים מבין כולל הפרומשפחת וולפינזון ומשפחת רלב"ג השתייכו 

 
זאב וולפינזון ,אליעזר דן ואריה לייב רשומים זה לצד  זה ברשימות העסקנים בישוב בירושלים )ראה 

 הרשימות מן הספר "מוסד היסוד" המופיעות למעלה(.
לייב  לבתו של העסקן זאב וולפינזון  ,אשר הוריהם  -נשואים אילו של בנו של  איש הציבור אריה 

 ה, עוד מחו"ל ועלו יחדיו ארצה ,היו אך טבעיים.הכירו איש את רעהו ככל הנרא
 

 אלא שהגורל לא אפשר לבני הזוג הצעירים לבנות את משפחתם ולהתבגר זה לצד זו.
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זמן לא רב לאחר לידת רחל, נסע אברהם בנימין ללומז'ה, למשפחת דודתו, שרה, אשר בעלה בנימין 

 שימשו שם ברבנות.-ארץמשה יהושע, שהיה בן דודו, ואשר עלה לאחר מכן ל-ובנו  
 

 בהיותו בחו"ל הוא חלה ונפטר ושם גם נקבר.
 על פי ההערות במפקד מונטיפיורי היה כבר חולה כאשר נסע "נסע להתרפא מחוליו".

 
רחל הייתה בת חמש כאשר  נפטר אביה. דודה אליעזר דן רלב"ג מונה כאפוטרופסה  וסייע בגידולה 

 משפחת וולפינזון. -לצד משפחת אימה
 

אחותו של –בעלה של שרה –על פי ספרה של מאירה אליעז היה זה דווקא הדוד יעקב שרהזון 
 שאסף את הילדה אל ביתו.-אברהם בנימין 

 
 ככל הנראה הייתה התגייסות של בני המשפחה המורחבת לסייע לאלמנה ולבתה.

 
אחותו –"רחל  בהרחבה ברשימהסיפור נישואיה השניים של בתיה בריינה לאלעזר נכד הגר"א פורט 

 וכן פורט סיפור  לידתו של אליהו ומסעותיו עם אמו לגילוי ספרי הגאון ר' אליהו.   של הגואל"
 
 

 פירוט נוסף/דן  - אליעזרהבן 
 
 
 

 דן-מתוך "חלקת מחוקק" רשום מקום קבורת אשתו הראשונה של אליעזר 
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בהר  הקבורים צרפנו תרשים המפרט את הילדים -נשותיו נפטרו ילדים רבים ושתילאליעזר דן 

 הזיתים.
 איבד אליעזר דן. נה (עאחד עשר ילדים וילדות )המספר כולל תאומים שהפילה חיי

 בהפרש של כמה ימים 9011שנת בחודש אב של שני ילדים מתו במגפת האבעבועות 
 .בגיל צעירגדליה נפטרו גם הם -הבנים יהוסף ובן ציון

שיינה לנישא בנשואים ראשונים לנחמה אידלה בת יוסף ריבלין ולאחר מותה –יהוסף רלב"ג
 ניקרא על שם סבו, הגיאוגרף הידוע, הרב יהוסף שוורץ. -מלכה 

 .בנו נולד לאחר מותו ונקרא בשמו 18נפטר בגיל  בן ציון גדליה

 –ארבעה האריכו ימים 
 . גבריאלוביץ הרוקח(אריה לייב )-האחד מחייענא 

 -ושלושה מצביה
 ליוסף זונדל סלאנט , נישאהשרה נחמה

 מרדכי בנימין רלב"ג,
 רלב"ג. וחיים שלום
 

 
הפכו השנים לידידים עד כדי כך -המהר"יל  דיסקין -דן,–של אליעזר כאשר עלה ארצה בן דודו 

 שהמהר"יל ביקש להיקבר בצמוד לבן דודו וידידו הטוב.
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 נקבר בצמוד אליו על הר הזיתים. לבן דודתו אליעזר דןשהיה מקורב מאד  ,הרב דיסקיןואכן 
 

 אליעזר דן  היה חבר  "המועצה הגדולה של הכוללים" משך שנים.
שנשא את נאום ההספד המרכזי בפני רבני ירושלים ונציגי -היה איש ציבור ורב ידוע הוא זה לדוגמא

 מונטיפיורי כאשר נפטר הגביר.
 ."החבצלת"כתוספת מיוחדת של עיתון  נאומו הודפס ויצא

 ספרים שכתב לא נאספו ברובם אלא נתפזרו אצל בני המשפחה.
 

 
מתוך ספרה של  שעמד בראש "כולל הפרושים" בירושלים.קטעים מתולדות חייו של אליעזר דן 

 ""מסע שורשים-מאירה אליעז
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  מתוך ספרו של גרייבסקי "זכרון לחובבים ראשונים"

 .אוהב ארץ ישראל ,"בונים הראשונים"חבר ל דן מורה, הרב אליעזר

 

 
 פנחס גרייבסקי

 91ונפטר ביום  9788במרץ  98פנחס גרייבסקי, סופר, עיתונאי, חוקר ומתעד היישוב הישן בירושלים. נולד ביום 
, החל לאסוף תעודות היסטוריות, זיכרונות אישיים ותולדות 9718וחי את כל חייו בירושלים. החל משנת  9119במרץ 
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וציא. את הפרסומים הללו הוציא גרייבסקי בכוחות משפחות מפורסמות ביישוב הישן, ופרסם אותן בספרים רבים שה
עצמו, תוך שהוא נעזר בתרומות שהצליח לגייס להשלמת המשימה. במהלך השנים, פרסם גם מאמרים בעיתונים 

 משם.-וכתב הספדים אודות אנשי

 
 

בשם רבני דן ההספד שנשא ר' אליעזר  קטע מתוספת מיוחדת של עיתון החבצלת ובה נאום
 השר משה מונטיפיוריירושלים על 
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לצידו של - 9011-חברי "המועצה הגדולה" -אזכור שמו של אליעזר דן כאחד מראשי העסקנים

 זאב וולפינזון מתוך הספר "מוסד היסוד"
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 הזיתים -קבריהם של אליעזר דן ושל המהרי"ל דיסקין במרומי הר

 

 

 
 

 נועל ידי ני  1881בשנת רלב"ג שיצא  ןשל אליעזר ד לספרוהשער 
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� 

. )מתוך עת החדשהב ארץ ישראל, מראשוני חוקרי שד"ר( 9011–9088)  הרב יהוסף שוורץ; 
 ויקיפדיה(

 .של אליעזר דן השנייהבתו צביה הייתה אשתו -רב,אומן,חוקר ואיש מדע 

שביניהם "תבואות הארץ" מתאר את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, חיבר שמונה ספרים. החשוב 
, וחלקים ממנו שימשו כחומר לימוד גרמניתו אנגליתיישוביה, הצומח, החי ותושביה. הספר תורגם ל

 .אוסטריהשל קיסר  עיטור כבודבבתי ספר יהודיים בגרמניה. הספר זכה ל

בספריו יש תיעוד רב של ההווי באותה תקופה בירושלים, ויש בהם לשפוך אור על היחסים בין 
  על מצבם של יהודי ירושלים תחת השלטון הטורקי.היהודים לבין המוסלמים ו

 
 

 ישראל -מספר ציורים של יהוסף שוורץ השמורים במוזיאון
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 "בנות ציון וירושלים "ספרו של גרייבסקי מלכה רלב"ג מתוך –שיינה 

של אליעזר דן שמת בצעירותו ונקבר ליד אביו יהוסף בנו של  שיינה מלכה הייתה אשתו 
 דיסקיןוהמהרי"ל 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

 
תרשים חלקי של צאצאיו של אריה לייב בנו השני של גבריאל ,לשם העניין,ארנון מילצ'ן הינו דור 

 חמישי.-אברום בורג-שביעי מגבריאל
 שמות הצאצאים של הילדים עד לדור אחרון מפורטים בספרה של מאירה אליעז.

 בסוף הפרק רשימה מפורטת יותר אותה ניתן להגדיל
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 הבן אברהם וילדיו
ע"פ המפקד  9088 -או  ב 9011על פי מפקד מונטיפיורי משנת     9091ב נולד 

 . 9081משנת 
 כנראה בקבר אחים עקב מגיפת החולירע 9011נקבר בהר הזיתים בשנת 

 .בני משפחותינו הינם צאצאיו  ועל כן פרק זה ערוך בפירוט יתר
 

לראשונה( הבן אברהם שהיה כבר בעל משפחה, חזר לארץ )או אולי הגיע אז   9711בשנת 
 ובאשה בת הארבע. -והתיישב בירושלים עם ילדיו דן  

 
דן -בנו הבכור נקרא אליעזר –כאשר הגיע אברהם לירושלים היה אריה לייב רלב"ג אחיו, אב לילדים 

 לימים הפך להיות רב גדול ומורה הלכה.- ארץ ישראלוהיה הצבר הראשון של עדת הפרושים ב
 

בספינת -לערך  9711עלה בשנת  9798-היה נשוי לחוה בת דוד משקלוב נולד בשהבן, –אברהם 
העתיקה היו כבר  -כאשר הגיעו לירושלים הייתה שעת ערב שערי העיר  -עם משפחתו-מפרש קטנה

כנסיה אשר דווח על הגעתם ליהודים שבתוך החומות ואז בעזרת  - למזלם פגש אותם איש.סגורים 
 .השומרים את השערים והקבוצה נכנסהפתחו –ם שוחד מתאי

 
 . חווה שמואל שנולד בארץ ונפטר בילדותו - דן, באשה ועוד בן דוד לאברהם היו שלושה ילדים 

 הייתה עיוורת.ו 9777נפטרה בשנת אשתו 

 גם הן בעקבות מחלת הסוכרת ממנה סבלו. עיוורותעובדה זו מעניינת מאד כי אחדות מצאצאיה היו 

 
 

. 9771-,דן נפטר ב9717-שהיה חלבן ולפני כן כורך ספרים היה נשוי לביילה שנפטרה ב -דן .9
אשר גם לגביה לא נמצא אזכור  נולדו להם שלושה ילדים שמהם נותרה בחיים רק בת אחת.

 בשנים מאוחרות יותר וככל הנראה גם היא נפטרה בצעירותה.
  .(מונטיפיורי -על פי מפקדיזאת )מרוד  עניהוא היה 

מיכה המשיך  תרם לו את כל כספי הנדוניה שקבל. הרב יעקב שפירא -עלה של אחייניתו אלקהב
 מצבה על קברו. 1799בשנת ווה והקים במצ

 9781,9788,9711,9711  דן רשום במפקדים מהשנים,
 
 



 

30 

 

 

 אחיה של הבובע באשע. ,דן משקלוב ר'המצבה על קברו של 

כאשר בדיקותינו העלו כי דן שהיה עני מרוד  משפחתנועל ידי תשע"א המצבה הוקמה באדר ב' 

 כל ימיו לא השאיר אחריו צאצאים.

מסר לו את כל כספי הנדוניה שקבל ' יעקב שפירא אשר רניסינו ללכת בדרכו של בן המשפחה 

 אלקה.–ממשפחת אשתו 

 בת אחותו ,באשע., אלקה הייתה אחייניתו של דן
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 בנו של אברהם. רישום מצבתו של דן נכדו של גבריאל

 היה עני מרוד מוכר חלב. ברישומי "חלקת מחוקק"

 

הינה סדרת ספרים העוסקת במיפוי מצבות בבית העלמין היהודי בהר הזיתים ואשר נכתבה על  -חלקת מחוקק

נפטרים ממגיפת . בין היתר מתועדים בספרים חלקות: חסידים, חלקת הרבנים וכן חלקת האשר ליב בריסק ידי

 הכולירע.

 אשר לייב בריסק

תורה -למד בתלמודיליד צפת, ממשפחה שמוצאה מבריסק  דוד (, לאביו9781נולד בירושלים, בשנת תרל"ב )

לרשום את  )בעל ה"חבצלת"(.בתרס"א התחיל הרי"ד פרומקין ובישיבת "עץ חיים" ואח"כ עבד כמגיה בדפוס

הכתבות מעל גבי המצבות של הקברים בהר הזיתים והשיג לכך את הסכמת הממונים הספרדים והגבאים של 

ואח"כ פרסם את  -, שהעריכו את פעלו ועודדוהו להציל משכחה את זכר שוכני עפר,  החברה קדישא האשכנזית

 החשיבו את עבודתו זו, הכתבות בספר בן חמשה כרכים בשם "חלקת מחוקק". גם חכמי מערב אירופה 

 חיבר ספרים רבים אחרים. עבד את עבודתו המדעית במסירות נפש בתנאי עוני ומחסור.
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יים ונתן להם חינוך "כברי, קרא לבניו ולבנותיו שמות תנשקד על הדיבור הע, היה בקשרי ידידות עם משכילי ירושלים

 עברי לאומי.

שבע, אך הודות -ת )"עמליה"( ועמדו לשלחו לחזית מדבר בארעבודה צבאי-העולם הראשונה גויס לפלוגת-במלחמת

 להשתדלות טובי ירושלים הושאר בעיר ועבד בניקוי סמטאות העיר העתיקה בין שער שכם לשוק הבשמים.

 תוך שרותו זה חלה ונפטר בירושלים ד' כסלו תרע"ז.

 

 .9718-נפטר בגיל ארבע ב שנה. 91-היה צעיר מדן ב -שמואל-דוד או דוד .1
 
נולדה -עבאש הבאבע -בפי בני משפחתה לאחר מכןבאשע  הקרויה באשה או –בתיה  -שרה.8

 9789-1כבת ארבע כאשר עלו ארצה . נישאה לאריה לייב מדרצ'ין יליד  ההיית  9781בשנת 
 .9711-אשר עלה ב

 כאשר נישאה. 91באשה הייתה כבת 
 התפרנסה מבישול לשמחות. עהבאבע באש

 .71בבית האבות האשכנזי שבכניסה לעיר בגיל  9118היא נפטרה בשנת 

 קודם שעברה לבית האבות התגוררה ככל הנראה עם בניה שלמה וולוול )כך על פי ספר המוכתר(.

 

 :עילדיה של הבאבע באש

 

 

 מריל. שלמה שדכן, וולוול,  עלקא,

 

 

 מאד.פי בדיקותינו נולדו לבאבע באשע לפחות עוד שני ילדים שנפטרו בגיל צעיר -על
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 .( בזקנתהענכדתו של גבריאל,)הבובע באש ,עבאש
 
 שמואל נולד בארץ -אחיה הצעיר דוד  9088עלתה לארץ עם משפחתה בגיל ארבע בשנת 

 ונפטר בילדותו
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 9191נפטרה בבית הזקנים בכניסה לעיר בשנת  קברה של באשה בהר הזיתים.

 0קבר  חלקה ג'  כ"ג  1קברה מערב אמצעי מיקום  כ"ד בשבט תרפ"ג 
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 ."מושב זקנים וזקנות המאוחד"

 לתה הבובע באשה  את שנותיה האחרונות וכאן נפטרהיכאן ב
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עדיין  91המופלג אריה לייב מדרהטשין נשוי לבתיה אז בת  9411דף ממפקד מונטיפיורי משנת 
 ילדים  לאל

 

 
 ספר המוכתאר ירושלים

  
, שנה בה נכבשה הארץ על 9191ועד  9191העות'מאנית שלטה בארץ ישראל משנת האימפריה 

 .I -ידי האנגלים, בשלהי מלחמת העולם ה
ספרים של מפקדי אוכלוסין המכילים פרטים על  819בארכיון המדינה )גנזך המדינה( מצויים 

 .9191ועד  9011תושבי ארץ ישראל משנת 
-ספרים אלה, הכתובים ברובם בתורכית עות'מאנית באותיות ערביות נקראים ספרי הנופוס 

 נפשות 
 .מוסלמים, נוצרים ויהודים –הספרים מחולקים לסוגים שונים כמו כן הרישום מחולק לפי דתות 

 בעברית מספרי המוכתאר כתוב אחד
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 מפקד האוכלוסין של אז-)נפוס(בני משפחת אריה לייב מדרצ'ין ובאשה על פי ספרי המוכתאר  
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 לייב בעלה של באשע(-)עיר הולדתו של אריה דרצ'ין

 פולין (,Nowogródek(, מחוז נובוגרודק )Słonimעיירה בנפת סלונים )

 

 ככר השוק בדרצ'ין

 
.על פי מסורת משפחתית נרצח על ידי ערבים והותיר את אשתו  9781-נפטר ב אריה לייב  מדרצ'ין

עם ארבעה ילדים קטנים .הבן הקטן וולוול שהיה תינוק הועבר להשגחת בני משפחה מצד הדוד 
 אחותו של אליעזר דן ואליעזר דן עצמו( שרהזון שרה ) -אריה לייב

 

 להלן פרטי בני משפחות הילדים:

  עלקא  .א
 97התייתמה מאביה שנהרג ככל הנראה על ידי ערבים כשהייתה בת ע של באש ביתה הבכורה

 ואמרה קדיש על קברו.

, בן לדיין מקובנא  )על פי ספר 9711נשאה ליענקל שפירא בן שבתאי יליד  9717-עלקא נולדה ב
מוילנה( שהיה תלמיד של אליעזר דן רלב"ג בישיבת "עץ חיים" בין היתר שימש כשליח -המוכתר

 בדרום אפריקה לשם איסוף כספים שם. 

טאלער כדי  9777-שקיבל   כל כספי הנדוניה-דן  -עיענקל שפירא תרם לאחיה של הבאבע באש
 לסייע לדן במחלתו.

)נקראה בשם זה לאחר ששלושה ילדים שנולדו 9771נולדו להם חמישה ילדים: אלטה שולמן, נולדה 
,מושקה דינה שנישאה לרב קניאל,אליעזר דן,שבתאי שפסל 9778לפניה נפטרו( יהושע לייב נולד 

 )דרום אפריקה(.

 אליעזר דן שנולד בשכונת בית ישראל החדשה.-הצעיר כל הילדים נולדו בעיר העתיקה מלבד
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כשהגיעה אלטה לפרקה שהה אביה בדרום אפריקה, סבתה, באשה, לקחה על עצמה לדאוג 
היא פנתה לרב יצחק וינוגרד,מצאה שידוך טוב ולקחה על עצמה את הוצאות הדירה -לנישואיה

 .החתונה והכלכלה לשנים הראשונות

 

 מערל .ב

 ערך, נישאה בגיל צעיר ליששכר בער לוי שהיה אלמן ללא ילדיםל-,9787נולדה בשנת  
שהגיע ארצה  -פישל -לערך  לאביו אפרים  9717   הוא נולד בשנת  .בסוף שנות הארבעים לחייו

פגש בבית הקברות בעת מערל את  -פינטצוב והיה רשום בכולל וורשהסטאשוב  חבל מהעיר 
 האזכרה לאשתו כאשר עלתה לקבר אביה..

 רח' חב"ד.-המשפחה התגוררה ברחוב היהודים בעיר העתיקה

 לזוג נולדו שלושה ילדים: פישקה, מוטקה וחיה. בעת שנישאה. 98מריל הייתה כבת 

 
 פינטשוב
 פוליןעיירה ב
 ר בעלה של מרילעב–משפחתו של יששכר  הולדת מקום-קיילצהמחוז: 

 .ידועיםבית הקברות היהודי בעיירה שם קבורים רבנים -בתמונה
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 עבתה של באש -מערל

   
  

 

 רישום מ"חלקת מחוקק" על מקום קברו של אפרים פישל אביו של יששכר בער.
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 ר הלוי סגל  ההר הזיתיםעל  ויששכר בערקברותיהם של מ

 

 

 

–ר בעלה של מריל עקברו של אפרים פישל בר' יששכר דב הלוי שהיה אביו של יששכר ב
 השמות חוזרים

 על עצמם
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הזיתים ואשרה כי  -שנחשפה על ידי המדריך בהר קברו של אפרים פישלשעל המצבה הישנה 
 נכונות.-ר עהשערותינו בעניין  היותו של אפרים פישל זה אביו של יששכר ב

 במצבה הישנה הוא נקרא גם סג"ל.

 

 בנו השני מוטקה ,ככל הנראה, נולד לו–()ב"נ בגימטריא  11ר בן עכשהיה  יששכר ב

 רל הפך לפרל ופרל לפנינה.  ערל לפנינה? בעבין בפנינה.  ומה הקשר -שתי נכדות נקראו על שמו

 עליהם בפרקים נפרדים היו רוקחים בזכות דודם וולוול.- פישקה ומוטקה

בן אחיו של יהושע שטמפפר ממיסדי  לשלמה שטמפפרשהייתה סבתו של מיכה  נישאה – חיה
 פתח תקוה.

 בזכות גיסיו הפך אף הוא לרוקח.

כל פעם בבית אחר דנים -וולוול, פישקה ומוטקה נפגשים  מידי יום שבת כשהיו כולם בירושלים היו 
 בעניינים רפואיים ומתייעצים בענייני החולים שטופלו על ידם.

 הם גם היו ממלאים זה את מקומו של זה.

השלושה היו כל כך קשורים איש לרעהו עד שהיה קשה להם מאד להיפרד לאחר הפגישות בימי 
 שבת.

 יש את רעהו לביתו ואחר כך חוזרים ומלווים את המלווה וחוזר חלילה.הם היו מלווים א

פישקה נישא בגיל צעיר למרים זיו אשר ילדה לו חמישה ילדים שנותרו בחיים ובתוכם 
 . 11אשתו נפטרה בגיל  )משה, שלמה, יהודית, רחל ושמריהו(שלישייה,

 מושקה. -בתם איטקה ובעלה אליעזר רמב"ך גידלו את הילדים בעזרתה של-אחותה

 )בתה של מושקה היא גאולה ריבלין(.

 עד שהגיע לגיל ארבע.מערל את התינוק שמריה גדלה הסבתא 

 )ישראל,מרים ורחל(לאחר תקופה נישא פישקה לאסתר גולדברג שילדה לו שלושה ילדים נוספים.
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 שמות הילדים מפורטים בתרשים המצ"ב

 משברון לב.אמה של אסתר לא השלימה עם נישואים אילו ומתה 

לאסתר הייתה אחות יפהפייה בשם מנוחה שהייתה מורה למלאכה ושני אחים האחד מורה ולשני 
 חנות מכולת. מנוחה נשאה לבן משפחת הבנקאים ולירו.

 לפניו היה לה חבר רוסי שנישא בסופו של דבר לביתה שמחה.

ים ,גידלה את כל אסתר גולדברג אשר כונתה "אסתר פישקעס" הייתה מבוגרת מפישקה בכמה שנ
 הילדים לתפארת ,התייחסה לילדיה המאומצים כאילו היו ילדיה שלה.

נהגי האוטובוסים היו –בבית המרקחת של פישקה היה טלפון ,דבר שהיה נדיר ביותר באותה העת 
 משתמשים בטלפון זה ובתמורה העניקו לו כרטיס חופשי שאותו ניצל דווקא אחיו מוטקה.

 (.9181)אדם בעל קשרים לקח את המספר  9187מספר הטלפון היה 

 .9181בשנת  18פישקה נפטר בגיל 

נישא ליהודית גרפינקל אשר אימה )באבע בריינה(  הגיעה מרוסיה )סלוצק( עם  בעלה -מוטקה
יוולדו ילדים בריאים.  בית -)שלמה זלמן( לאחר שילדיהם נפטרו בחו"ל והרב הודיע כי אם יעלו לארץ

מעל הקרדו,אך לאחר שהשלטון הבריטי דרש -בתחילה ברחוב היהודים המרקחת של מוטקה שכן
עברו לבית ברחוב אררט אשר למעלה התגוררו ולמטה היה בית -להצמיד מעבדה לבית המרקחת

 המרקחת.

 הבניין היה שייך לפני כן למיסיון ואחר כך נקרא "החצר של מוטל אפטייקער".

נה ודב שנהרג במלחמת השחרור.) פרטים נוספים אסתר שרף, מרים ושולמית כהנא, פני-נולדו לו
 (.11-11עמ'  אודות משפחות הרוקחים ניתן לראות בדפים המצורפים מתוך ספרו של אמנון מיכלין 

 נישאה לשלמה שטמפפר בנו של אברהם שטמפפר אחיו של יהושע אחד ממייסדי פתח תקוה.-חיה

היה משך שנים -רפינקל וראובן מנדלסוןאשר למד רוקחות אצל גיסו מוטקה יחד עם חיים ג–שלמה 
 רוקח המושבה חדרה )במוזיאון המושבה שמורים מסמכים שונים הקשורים בו(.

לאחר התבססות השלטון הבריטי בארץ נאלץ לעזוב את עבודתו מאחר ולא הייתה בידיו תעודת 
 הסמכה.

ומשם שלח את  הוא לא הצליח למצוא עבודה אחרת ,נסע לאוסטרליה ללא משפחתו שנשארה בארץ
 שכרו לכאן.

 . 9118שלמה שטמפפר נפטר באוסטרליה וקבור בבית הקברות היהודי במלבורן בשנת 

על חלק מבני ענף זה )שני ילדים:פנינה כרמון ויששכר. -אחותם של פישקה ומוטקה-לשלמה וחיה
 בפרק נפרד(

 

 (שלמה )שדכן .ג

 
ירושלמי  )על הפסל דוד -ירושלמי שהיה פסליצחק -נישא לנחמה בת משה נולד לו בן אחד בשם דוד-

על הפסל דוד –)"היה או לא היה "  - carmonia.net"הכרמונים כותבים ראו כתבה באתר 
 (ירושלמי"
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אריה לייב –היה רוקח ככל הנראה בזכות קרוב משפחתו -9181-נפטר ב- וולוול )זאב(   ד.  

 נפרד בחוברת זו( בפרקעליו גברילוביץ. )
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 למטה-בצד שמאל של המסך  ניתן להגדיל את הכיתוב באמצעות לחיצה במקום המתאים 

 

 

 

 
 צאצאי אריה ליב בן גבריאל
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ההתייחסות לנושא הבריאות בירושלים 
 תחילת המאה עד 91-מחצית המאה המ

 02-ה 

 
פקודת הרופאים המפרטת את תפקידיהם של בראש חוצות 1741בתורכיה פורסמה בשנת 

 מרקחת לספק תרופות לבקר חולים קשים בבתיהם -מרפא ובתי -את החובה להקים בתי  ,הרופאים
 (718117411)החבצלת 

מקיפים בכל ניתן להתרשם כי ברחבי האימפריה החלה להתעורר הבנה בדבר הצורך בשינויים 
 הנוגע לנושא הבריאות1

בעיר  מפרסם המשגיח הכולל של בית החולים רוטשילד 741411774ארבע שנים קודם לכן בתאריך 
קרן קדחת דיווח על מצב בית החולים והסיבות למחלות הרבות בעיר1 שעי-ד"ר לונדון – העתיקה

 ,מחלות עיניים ,ומחלות עור1
זיהום -דוקטור לונדון מונה מספר סיבות לכך :זוהמה ופגרים ברחובות,אוויר מעופש וסיבה עיקרית 

בורות המים המלאים חרקים וזוהמה ,להקפיד על ניקיון  -המים 1 הוא קבע שיש לאסור על שתית מי
 בעקבות חימום באמצעות פחמים1הגוף ולהתרחק מעשן המזיק לעיניים המצוי בבתים 

 
 כתב אמנון מיכלין -9111מתוך הספר "מעשי רוקחים" פרקים בתולדות הרוקחות בארץ ישראל 
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 בתי חולים בירושלים )סיכום מתוך ויקיפדיה(

 רפואי מוסד היה לא ולחולים, חולים בתי היו לא 91-ה המאה של הראשונה המחצית של מאנית'העות בירושלים

, בפרט ובירושלים בכלל ישראל בארץ פעמים מספר שביקר מונטיפיורי משה. הצורך בעת לפנות ניתן אליו מסודר

. בירושלים חולים בית הקמת ליזום והחל, הקשים והסניטציה ההיגיינה ותנאי הגבוהה התחלואה מרמת הזדעזע

 לכל והתנגד, החלוקה כספי וחלוקת איסוף את שניהל, אמסטרדם של והאמרכלים הפקידים ארגון עמד מנגד

 את הארגון כפה הכלכלי ומעמדו בכוחו. המסורתיות החיים דרכי על חילוני איום בה שראה מאחר, מודרניזציה

 חולים בית הקמת נגד דעתו את הארגון מנהל הביע, לציון הראשון אל במכתב. ישראל ארץ יהודי על עמדותיו

 ".לירושלים וכפירה מינות להחדיר העלול" יהודי רופא העסקת ונגד, יהודי

 שליט) עלי מוחמד מלחמת בעקבות החמיר בה היהודים של ומצבם, ישראל ארץ עם היטיבה לא 91-ה המאה

 של בסופו. ומלריה טיפוס, חולירע מגיפות ועימו רעב בא המלחמה עם יחד. מאנית'העות האימפריה עם( מצרים

 של השפעתן התגברה תקופה באותה. ישראל ארץ על השלטון את לידם הטורקים החזירו, 9481 בשנת, העימות

 .בירושלים נמרץ באופן פעלו מטעמן וקונסולים, בארץ הזרות המעצמות

 המיסיון של החולים לבית זו מרפאה הפכה 9488 ובשנת, בירושלים מרפאה הבריטי הקונסול פתח 9484 בשנת

, רפואי שירות בהצעת ובעיקר, בדלתות מזוזות קביעת, כשר מזון אספקת ידי על נזקקים יהודים שמשך, האנגלי

 .חינם וביגוד מזון, תרופות

 הגיע פרנקל שמעון ר"וד, מונטיפיורי משה של עמדתו לבסוף גברה, האנגלי המסיון מצד התחרות רקע על

תפארת ישראל ברחוב .ישראל ובארץ בירושלים הראשון היהודי החולים בית את ופתח, 9488-ב ארצה מגרמניה

 אך בית חולים זה נסגר לאחר ארבע שנים.

 בית החולים רוטשילד

 מינה, כהרגלו. בירושלים העתיקה בעיר רוטשילד מאיר החולים בית בשם יהודי חולים בית נפתח 9488 בשנת

 בית הקמת מלאכת על רוטשילד משפחת מנאמני, כהן אלברט את הפקיד הוא. המוסד את לנהל מטעמו אדם הברון

 .ניהולו על מכן ולאחר, החולים

 ":וסוריה ישראל בארץ דרך מורה" בספרו לונץ משה אברהם מספר

 דרך בעברו. ירושלימה ללכת פריז את כהן אלבערט ר"ד החכם עזב( 9481) ד"תרי שנת של יוני בירח  

 כמעט עמדו יפו שער ואצל ליפו בא יולי לירח ובשמנה, הראשון יוזף פרנץ הקיסר מאת מיוחד לראיון נתקבל וינה

 אל נגש קצר זמן ואחרי... וגורלם מצבם את להטיב השלוח המלאך פני את לראות מחכים, העיר יושבי כל

 חצר הספרדים עדת ראשי מאת לקנות מיד לו נזדמנה כי, פנים לו האירה וההצלחה, חולים בית לכונן המלאכה

 והר המוריה הר מול ונשקפת ציון הר מורד בראש גבוה במקום העומדת, ת"הת היה בה אשר, ידיים ורחבת גדולה

 החצר תשוב - אחר למקום החולים בית את להעתיק הברון יאבה כאשר כי בתנאי, פרנק 01,111 במחיר, הזיתים

 התקונים כל את הזאת בחצר לעשות החלו ותיכף. אותה שמכרו בסכום הראשונים לבעליה, בה יתוסף אשר וכל

, לגברים תשע, מטות עשרה שמנה קבע החולים ובחדרי, לתעודתם חדריה כל את יחד המלאכה ובכלות, הדרושים

)ןאומנם כאשר עבר בית החולים למשכנו ברחוב הנביאים תפש את מקומו בית החולים הספרדי  .לנשים ותשע

 "משגב לדך"(

   



78 
 

 

 חדר. לחדרים הכניסות פונות אליה פנימית חצר בעל מרובע כמבנה החולים בית את בפירוט ומתאר מוסיף לונץ

 מיטות חמש ובשני ארבע באחד - יותר קטנים חדרים שני, לגברים המיועד מיטות תשע ובו מידות גדול אחד

 וחדרים"( תבשיל בית" קורא הוא לו) מטבח(, מרקחת בית) תרופות חדר, כנסת בית, החולות הנשים את שמשמש

 נצבעו הרהיטים ושאר השולחנות, המיטות החדר שם עם שלט נקבע דלת כל על. החולים בית לעובדי נוספים

 מאיר החולים בית" גדול שלט נקבע מבחוץ הבית שער ומעל. התורמים שמות ובו שלט נקבע מטה כל מעל. בירוק

 .ובצרפתית בעברית" רוטשילד

 

 השער לבית החולים רוטשילד ברחוב הנביאים שם בית החולים חקוק עליו

 החולים לכל הבית רופא יענה בשבוע פעמים ושלש, שכר כל מבלי בו יקובלו השונות העדות של החולים כל

 לבתיהם הרופא את המזמינים על אך, חנם להם יינתנו המרפא סמי וגם, דת הבדל מבלי, חנם בעצתו שידרשו

  .חנם יקבלו הרפואות ואת, שכרו לו לשלם

 פרושית האשכנזית מההנהגה חלק. החולים בית של הפעולה לאופי בנוגע דעות חילוקי צצו, מה זמן לאחר

 לטענת. בלבד רוטשילד של למרותו נתון ומהיותו החולים בית של הניהולית מעצמאותו הסתייג בירושלים

 חולים והעדיף, בירושלים היהודי היישוב מקרב שונות קבוצות כלפי מכוונת אפליה החולים בית נקט, הפרושים

 .חולים ביקור החולים בית נולד, אלו דעות חילוקי מתוך. ופולין רוסיה וצאיי פני על אוסטרית נתינות בעלי

 החלה והבנייה הרוסים למגרש בסמוך הנביאים הוחלט להעביר את בית החולים לעיר החדשה לרחוב 9488 בשנת

 9448 בשנת

 :החולים בית בנין על לונץ מספר

 להכנת בית, רפואות-בית נמצאים התחתונה בקומה. קומות שלש בעל והוא החלקה באמצע עומד "הבית  

 גדול חדר: החולים חדרי – השנייה בקומה. המשרתים חדרי, האוצר בתי, התבשיל בית(, לברטוריום) הרפואות

. והמנהל להרופא חדרים, הנתוח חדר, קטנים תאים שלשה חדר כל יד ועל, לנשים – לו דומה וחדר, לגברים

   ."ועוד מיקרוסקופיים ,םלביקורי חדר, ספרים בית, הכנסת בית, לילדים מיוחדה מחלקה השלשית ובקומה

 .החולים בית נחנך(, 9444) ח"תרמ'ה באלול ג"כ ביום

 בית בפעולת מעורבותה את הגדילה ואף בתמיכה רוטשילד משפחת המשיכה החדש לבנינו החולים בית מעבר

 .עיניים מחלקת הוקמה מכן לאחר קצר וזמן ילדים מחלקת הוקמה 9418 בשנת. הצרכים שגדלו ככל החולים
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בית החולים  ניםפ-למעלה
חולים" בעיר  ביקור "

העתיקה שהיום משמש 
 כאכסניה

הכניסה לבית -למטה
בעיר העתיקההחולים   

 קץ שם סנדרצקי מאקס ר"ד הגרמני שמנהלו לאחר) הסמוך מריאנשטיפט לילדים החולים בית נסגר 9411 בשנת

 .רוטשילד מאיר החולים לבית הועברו המטופלים וכל(. לחייו

 של הניהול תחת מחדש החולים בית נפתח 9194 החולים בנובמבר בית נסגר הראשונה העולם מלחמת בתקופת

 בעזרת החולים בית שופץ המלחמה לאחר". הדסה -רוטשילד החולים בית" החדש בשמו, הדסה נשות ארגון

 הגיע 9188-ב, מיטות 11 הכיל החולים בית. הביוב מערכת ותוקנה חדשים בניינים שני ונוספו, רוטשילד משפחת

 .911-ל מספרן

 

 הבנייןחזר  ההחדשכאן שכן בית החולים רוטשילד בעיר העתיקה ,לאחר שהמוסד עבר לעיר 
 ".ונפתח בו בית החולים "משגב לדך לידי העדה הספרדית

 בית החולים ביקור חולים

 
 
 
 
 
 

 
 משה של ניסיונות1 בריאות שירותי ישראל בארץ היהודי היישוב לרשות עמדו לא 1784 שנת עד

 העלולים וכפירה מינות של איום כנגד בצורה בחומה נתקלו חולים בית לפתוח ואחרים מונטיפיורי
 .מודרנית רפואה עם ממגע כתוצאה היהודים לנפש לחדור
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 דתם על יהודים מהעברת החשש1 האנגלי המיסיון של החולים בית בירושלים נפתח 1777 בשנת
 חולים בית אוסטריה ממשלת בחסות 1707 בשנת לפתוח רוטשילד מאיר יימס'ג הברון את הביא
 1שמו את נשא אשר בירושלים העתיקה בעיר יהודי
 ידי על נוהלה חולים ביקור חברת1 משלה חולים בית להקים בחרה( אשכנז יהודי) הפרושים עדת
 החברה רכשה העדה ראשי הנחיות פי על1 בבתיהם לחולים עזרה להביא מנת על הפרושים עדת

 מיטות 18 ובו 1774 בשנת חולים ביקור החולים בית נוסד כך1 ומרתף בתים שני ועליו מגרש
 ברחוב היהודי הרובע גבול על שכן החולים בית1 שבעיר הגרמנית הקונסוליה בחסות וזאת לאשפוז

 1המיסיון של החולים לבית בסמוך, הארמני שברובע אררט
 הפרושים בין למחלוקות נוספו עדתי בסיס על ומריבות בעייתי החולים בית ניהול היה מתחילה
 תשע, כך1 המוסד מנהלי כנגד הועלו שחיתות על והאשמות גרמניה ליוצאי רוסיה יוצאי בין לחסידים

-לא רופאים לסירוגין אותו ניהלו מחדש נפתח וכאשר", חולים ביקור" נסגר פתיחתו לאחר שנים
 1יהודים

 בין הגבאים הראשונים של "ביקור חולים" היה בן משפחתנו  הרב אליעזר דן1
 

 בעיר הקטנים המוסדות על להעיק רפואי טיפול הדורשים של הלחץ החל 75-ה המאה כניסת עם
 נדבך היו החולים שבתי מאחר1 לחומות מחוץ את החולים בתי את להעביר הרעיון הועלה העתיקה

 להעתקת העתיקה בעיר היישוב פרנסי התנגדו מרכזי תעסוקה ומקור הציבוריים בחיים מרכזי
 שיכלו ככל הפעילות

 יחד כולם שכבו הימים חשבון שלפי, 1,541 ח"תרס בשנת, 471 היה ג"תרנ בשנת החולים מספר
 1ימים 17,470 החולים בבית

 
 גרייבסקי פנחס מציין היישוב ספר בספרו החולים בית עבור לעיר מחוץ קרקע נרכשה 1857 במהלך

 הבנקאי מאת חולים ביקור בהנהלת חבר שהיה סלומון משה יואל ידי על נרכש החולים בית מגרש כי
 "1האמה פרוטה 10 במחיר" ולירו אהרון חיים

 העולם מלחמת לאחר רק החולים בית בניית הסתיימה 1817 בשנת הונחה הפינה שאבן פי על אף
 1הראשונה

1 בירושלים העתיקה בעיר "חולים בקור" החולים בית שכן עדיין הראשונה העולם מלחמת תום עם
 סר העליון הנציב נכח בו במעמד החולים בית נפתח ודחיות עיכובים לאחר 1877 ד"תרפ בשנת

 תוכנית פירוט ובו חולים ביקור החולים בית של התוכנית ספר יצא האירוע לכבוד סמואל הרברט
 :כדלקמן המבנה

 לצורכי, לפחמים: מחסנים1 שירות לאנשי אוכל חדר, כלים רחיצת: שירות וחדרי מטבח - 1 קומה
(, מוסך' )גראז, המתים חדרי, לבנים לייבוש חצר, מכבסה(, חיטוי) דיזאינפקציה, מכונות חדר1 אוכל
 1לקהל מכוסה חדר

 בית מעבדת, המרקחת בית, המתנה אולם, לקליניקה רישום חדר1 המרקחת ובית קליניקה - 7 קומה
 לבגדי חדר, מרתף, גשמים למי בור' ג קליניקה', ב קליניקה', א קליניקה, הרופא מעבדת, המרקחת

 1השומר דירת, החולים
 - עניים לחולים אולם, מובדל חדר, הראשית הכניסה1 מיטות 78-ו המרקחת בית, ההנהלה - 8 קומה

, ספרייה, הבית רופא, אוכל חדר, הראשית אחות, מיטות 71 אולם, מיטות 8 - פרטי אולם, מיטות 0
 1שירות חדר, משרד, המנהל חדר, נשים עזרת, הכנסת בית

 17 אולם, מיטות 7 פרטי, מיטות 4 אולם, הראשית אחות1 מיטות 07 מרפא מחלקת - 7 קומה
 0 אולם, מיטות 7 פרטי, מיטות 8 פרטי, מיטות 7 פרטי, למבריאים אולם, שירות חדר, מיטות
 1מיטות 17 אולם, מיטות 8 פרטי, מיטות
 חדר, אחת מיטה פרטי, לידה חדר, הראשית האחות חדר1 מיטות 77 ולידה ניתוח מחלקת - 0 קומה

, המנתח חדר, הניתוח חדר, שירות חדר, מיטות 0 אולם, מיטות 11 אולם, מיטות 7 פרטי, תינוקות
 1מיטות 17 אולם, מיטות 0 אולם, מיטות 7 פרטי, מיטות 7 פרטי, קטנים לניתוחים חדר, סטרילי חדר
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 בית בניין1 הושלמה לא שבניתו פי על אף וזאת הבניין חנוכת טקס נערך 1870 אפריל בחודש
 של ירושלים העיר מרכז ולהיות להתפתח שעתיד במה הראשונים הבתים אחד אז היה החולים

 אשפוז כמקום שימש והבניין, העתיקה בעיר החולים בית של פעילותו המשיכה, במקביל1 ימינו
 1 היום עד שנשאר שם חולים בקור רחוב נקרא החולים בית שכן בו והרחוב כרוניים לחולים

 חשיבותו1 בירושלים רפואי כמוסד מרכזי תפקיד לשמש החולים בית עבר השחרור מלחמת פרוץ עם
 בעיר הקרבות1 הצופים הר הדסה החולים לבית המערבית ירושלים בין הקשר ניתוק עם עלתה

 טרם אך1 הערבים הלוחמים בידי שנותר הישן מהמבנה חולים ביקור החולים בית את ניתקו העתיקה
 כל את מהמבנה לפנות הבריטי הצבא בחסות החולים בית עובדי הצליחו הבריטי המנדט הסתלקות

 בשנת החולים בית של השלישית הקומה בניית הושלמה רב ובאיחור, המלחמה לאחר רק1 החולים
9191. 

 
 "בית החולים "משגב לדך

 בית החולים החדש "משגב לדך" בקטמון

 משגב" בשם חברה בירושלים העתיקה בעיר הספרדית הקהילה בני הקימו, 18-ה המאה באמצע

 כספי על ופרנסתם אמצעים דלי רובם, היהודי הרובע לתושבי בריאות שירותי שסיפקה" לדך

 כאשר, 1778 בשנת1 שביוון בסלוניקי היהודית הקהילה עשירי מכספי מומנה החברה"1 החלוקה"

, העתיקה בעיר בבניין ששכן, רוטשילד דה יימס'ג אדמונד הברון של מיסודו" רוטשילד" החולים בית

 כל לבני פתוח שהיה חולים בית בו ופתחה לידיה בנינו את החברה קיבלה, לחומות מחוץ אל עבר

 1העדות

 בו ואושפזו חולים 17,777 רפואי טיפול בו קיבלו היווסדו שמיום החולים בית פרסם 1788 בשנת

 "החבצלת"בעיתון , מזרקי ר"הד, אחד רופא החולים בבית עבד שנה אותה עד1 חולים 1745

הד"ר מזריקי היה מבקר חולים גם בבתיהם תמורת  כי "משגב לדך"חברת ה מודיע 141711777

 הרופאים ושני, הכהן אליעזר הרופא, החולים בבית לעבוד התקבל שנה ובאותה תשלום שאינו גבוה

 של גיסו, מיכלין מיכל חיים תרומות בגיוס החולים בית עבור לעבוד עברו שנה באותה1  לסירוגין עבדו

 ביקור החולים בית בין מחלוקת נוצרה העניין סביב1 הכהן אליעזר של אביו הכהן ומיכל, הכהן אליעזר

 משגב1 תרומות גיוס לצורך בפרסומים והדיוק תרומות גיוס לגבי לדך משגב חולים בית לבין חולים

, אשכנזים היו 875, אצלה המאושפזים 1745 ומתוך העדות כל בבני מטפלת שהיא פרסמה לדך

 1בלבד באשכנזים מטפל המתחרה החולים בית בעוד

 181-ה המאה בסוף חברון של רבה מדיני חזקיהו הרב שם על תורנית ספרייה הייתה החולים בבית

 מעבר החולים בית אוכלס, העצמאות במלחמת העתיקה העיר על הקרב בעת, 1877 מאי בחודש

, 1800 משנת עונה אינה 77 גבעה הנודע הישראלי בסרט1 פצועים ולוחמים אזרחים ידי על ליכולתו

 הלוחמים אחרוני נסוגו, הערבי ללגיון העתיקה העיר כניעת ערב1 החולים בית של אלה ימיו מתוארים
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 הלגיון כוחות תפסו, הכניעה לאחר, 1877 במאי 77-ב1 מחוליו לכן קודם שפונה החולים בית לבנין

 1הושמדה החולים בבית שהייתה התורנית הספריה1 אותו ופוצצו החולים בית בנין את הערבי

 קטמון בשכונת שננטשו הערביים הבתים באחד מחדש נפתח הוא, החולים בית פינוי לאחר מיד

 1יולדות כבית בעיקר, 1874 בשנת החדש החולים בית לבניית עד שנה 75-כ שם ופעל

 

 

 ,"משגב לדך"כמשכנו של בית החולים  הבנייןכאשר צולמה תמונה זו כבר שמש 

 זה עד היום בו  נפל  הרובע היהודי לבנייןחיה ,סבתו של מיכה התגוררה בסמוך 

 

 

 בית החולים "שערי צדק "

 בהנהלת עדתי רקע על עימותים היא נוסף חולים בית של להקמתו שהביאה העיקרית הסיבה 
 בית להנהלת מחוץ עצמם מצאו והולנד גרמניה שיוצאי לכך שגרמו, חולים ביקור החולים בית

1החולים  
 לשכונת צפונית, יפו רחוב של הדרומי בצדו הוקם בתקופתו כמפואר שנחשב, החולים בית מבנה
 רבות שפעלה, פרידלנד היהודית הקבלנים משפחת ידי על הוקם הבניין1 כשמה ושמו צדק שערי

בירושלים הבניה בתחום . 

 והמודרניים הגדולים מבין שהיה, החולים בית"1 וולך חולים בית" לכנותו נהגו ירושלים תושבי
 ונטמן, החולים בית בבניין שהתגורר חייו כל רווק, וולך משה ר"ד של חייו מפעל היה, בירושלים

 זלמה הראשית האחות גם התגוררה החולים בית בבניין1 לבניין ממערב המצוי קטן עלמין בבית
 החולים בית בתחומי גידלה", זלמה האחות" בכינויה ונודעה בירושלים ידועה דמות שהייתה, מאיר

 הוכרז, החדש למבנה המעבר מאז1 מעולם נישאה לא, וולך ר"ד וכמו, הוריהם ידי על שננטשו ילודים
 הנהלת רשות של כמשכנה כיום משמש והוא לשימור המיועד כאתר החולים בית של הישן המבנה

 .השידור

1החולים בית מהנהלת וולך פרש 1874 בשנת  
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 רוקחים וידענים בירושלים

 

בכאלה שיטפלו בכל אותם ברור מאליו שבתי החולים נועדו לתת מענה לחולים הקשים והיה צורך 
מחלות חורף ומחלות מדבקות אחרות ,בעיות עור  בנפגעי זיהומים,-המוני החולים שידעה ירושלים 

 ,עיניים ,סיבוכי לידה ועוד כהנה וכהנה1

 שרות זה נתנו מעט רופאים והרבה רוקחים1

שנקראו בשם רק מעט רוקחים מוסמכים היו בירושלים את מקומם מילאו רוקחים לא מוסמכים 

מרקחת 1את שרותיהם נתנו בבתיהם או בבתי -ידענים הם עבדו כעוזרי רופאים והיו בעלי בתי 

רפואות, בתי רפואות ובתי סמים" -מרקחת שהוגדרו  בשמות  שונים: "בתי מרקחת, בתי מרקחת 

 ועוד1

 החולים1–בתי מרקחת פעלו גם בתוך בתי 

שאין הסמכה בידו לנהל בעצמו בית מרקחת היו  כאשר החלו השלטונות להקפיד ולא לאפשר למי

 הידענים מעסיקים רוקח מוסמך או רופא שישבו בבית המרקחת וישמשו כיסוי1

 ידענים1 כשבעיםפעלו בירושלים  -של המאה העשרים 75-ועד   שנות ה 18-מאמצע המאה ה

 הרופאים 1 הציבור העדיף אותם על פני, המיסיוןידענים יהודים עבדו גם בבתי המרקחת של 

למעשה ניתן לומר כי במשך למעלה מחמישים שנה ניהלו הידענים את כל בתי המרקחת בעיר  בתי 

 החולים ומעמדם היה חזק ואיתן1-מרקחת שכונתיים כולל אילו של בתי 

המצורפים עד כמה העסיק מצב הבריאות  הקשה את  העיתונותבהמשך נוכל לראות על פי קטעי   

 , האוכלוסייה

לא  האוכלוסייה-מצב התברואה היה נוראי-מחלות ילדים שהפילו חללים רבים זיהומים, מגיפות,

    -הייתה מחוסנת נגד מחלות רבות

במאמרו " על דבר הבריאות" כתב ד"ר יצחק ד'ארבלה כי שתי המחלות הנפוצות הן הקדחת ומחלת 

 העיניים1

 וכיניןקיק, לניקוי הגוף -לכל מחלת חום התייחסו אז כאל קדחת שתי התרופות הנפוצות היו שמן 

 1לטיפול בקדחת

למחסור במים  -מנהלו הראשון של בית החולים רוטשילד מתייחס בספר שהוציא למצב הרפואה

 1לקויה ומתזונה, שכולן נגרמו מזיהומים האבעבועותלמחלות החזה הבטן ,

מחבר  אחרי שסקר את הלכלוך וההזנחה הרבה בירושלים כותב   741811817  "יצב"הבעיתון  

 המנהל לכאורה שיחה עם אדם המתכוון להגיע לארץ1 המאמר 

 :הפוטנציאליוכך  הוא מספר לתייר 

המרקחות הוא העסק היותר טוב בירושלים וכל מה שהחלאה והזוהמה מתרבה כן מתרבות גם " 

 1"המחלות 

 ויש דוקטור 11אומר 1הוא -  יש רופא )רוקח( 

 ל "הבא מחו הוא הוא והדוקטור העוברת בקבלה מפה לפ תורת הרפואה" 
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 (רופא–)עולה  מכך כי רוקח נקרא בעיניו 1"מימהי מיםיולכן מלחמה ביניהם מ

ושאלותיו  היתול1111 הרופא ממשש בדופק עורר ה האיום המזהמח תוכל לראות את רקחת המ ביתב"

 1?מה שלשלת אכלת? הזעת? מההן כמה  העיקריות

  "בקבוקים     ומוזגים טיפות אל תוך ו דים משרתימועל ידו עו

   כבר הרסת"–נה השומע עו"    – "האמת"

 

 

 ם"את ירושלי לראות  קשום חשאין לי כבר חלומי  את
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 הנחיות לניהול בית  מרקחת "למען ציון" על מנת לשפר את המצב
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 , האוכלוסייהמצב הבריאות העסיק מאד את   

 להירפאהתרופות האנטיביוטיות לא היו בנמצא וזיהומים  ומחלות  רבות אחרות שהיום ניתן 

 .הפילו חללים רבים מהם בקלות

לא פלא שהעיתונות באותם הימים הקדישה מקום נכבד ולעיתים רבות גם את עמודיה 

ת למלחמה במגפות ובמחלו ולניסיונותהראשונים לסקירת מצב הבריאות והתפשטות המחלות 

 1הקשות

 מתוך ספרו של אמנון מיכלין "מעשי רוקחים"                .
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 חיסונים הניתנים היום ואשר מונעים הדבקות במחלות אשר בעבר הפילו מיליוני חללים1

 
     רשימת חיסונים הניתנים היום לכל תושב

 

 
 
 

 חללים רביםדוגמא למחלה אשר כבר לא קיימת ובעבר הפילה היא קרמת =דיפטריה 

 בניגוד לשעלת, שעדיין קיימת ותוקפת גם ילדים גדולים ומבוגרים, דיפטריה נדירה ביותר באזורנו עקב החיסון1 
חיידק הדיפטריה מתיישב בלוע, ומתפשט באמצעות טיפות מהפרשות האף והלוע לסביבה1 משך תקופת 

יצירת קרום, אשר עלול לחסום את נתיבי הדגירה נע בין יומיים לשבוע1 החיידק גורם לדלקת בלוע תוך כדי 
האוויר, ולגרום חנק1 נוסף לכך החיידק מפריש רעלן )טוקסין(, אשר עלול לתקוף את שריר הלב ולגרום לדלקת 

 (1 סיבוך מאוחר יותר מהרעלן הינו פגיעה במערכת העצבים ושיתוקMyocarditis1של השריר )
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תרופות יעילות לא, התרופות האנטיביוטיות טרם הומצאו רוב החיסונים לא היו קיימים אז, גם  ושוב,

 האוויר מים זורמים נקיים לא היו בנמצא, הביוב לא היה מוסדר, התנאים התברואתיים היו נוראים,

 ותינוקות, בדו ילדים קטניםיהיה מלא אבק ולכלוך והמגפות והמחלות הפילו חללים רבים משפחות א

 אף משפחה1 לות לא פסחו עצעירות נפטרו בלידה והמגפ אימהות

הקדישה מקום רב למלחמה נגד העיתונות נעשו מאמצים רבים להחדיר את תודעת הניקיון ו

 1המגפות

פרי ומספר החללים הלך וקטן ככל שחלף הזמן וככל שנתגלו  ,לאט לאט,ואומנם המלחמה נשאה 

 תרופות חדשות וחיסונים חדשים1

  יפול שפורסמו בעיתוני התקופהת לטלהלן ידיעות על מחלות שונות והנחיו

 אנו מצרפים דוגמאות 1

 

 

 

 

 הידען מנדל קרמר מדריך ומזהיר מפני מחלת האסכרה-עיתון "החבצלת" 
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 781811857עיתון ה"חבצלת" ידיעה ב 

 הזבלים והמים העכורים ות העיר וישליכוצמשתינים בחו חרף כל האזהרות"רבים מאנשי העיר 

את מי אשר יהין  לתפוש או למסור לידי שוטרי הממשלה נמרצת ניתנהאי לזאת פקודה  מבתיהם1

 ב"1להשתין ברחו

 

  
  1877"דואר היום" -נלחמת בעכברים מעבירי מחלות הבריטית הממשלה 

 
 
 
 
 
 

 

 מספר החולים בשפעת בירושלים עולה לאלפים  9191מתוך עיתון "מוריה"  
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 9199מוריה" -מתדמחלת הא

 

 

 

 מחלת האבעבועות -9111ה"חבצלת" 
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 איך מחטאים את הבית.-9199-סקרלנטינה 

סקרלנטינה )שנית( היא מחלת ילדים מדבקת מאד ומסוכנת היום מטופלת באמצעות 

 אנטיביוטיקה

  

 

 "מוריה"-9191מלריה 
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 נותן עצות טובות כיצד להישמר מחולירע . 9191-ה"אור" עיתון  –מחלת החולירע 

תרופות המצויות שלא לדבר על ההיום נפטרים ממחלה נוראית זו. רק אחוז אחד מהחולים עקב 

 אמצעי המניעה המצמצמים כמעט לחלוטין את ההדבקות.
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 תרופה אנטי מלריה -9191 "השקפה"

 

 

 

 

 -את שמן הדגים החדש "טוב ויפה מאד"בבית 711111787מפרסם בעיתון "החבצלת"  דל קרמרמנ

 

 1שלו במאה שערים הוא מוכר גם שמן דגים מתוק מאד לילדים קטניםהמרקחת 

 

 

 

 

 ן
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 כלבת 9111החבצלת 

הוקם בירושלים מכון פסטר , שמטרתו הייתה מניעה וטיפול בכלבת , באבעבועות  -9191-ב

שחורות ובמחלות זיהומיות אחרות . המכון מומן על ידי ועד רופאים יהודים בברלין ונוהל על ידי 

 ד"ר אריה ביהם , שהתמחה במחלות טרופיות בהמבורג . 

 ות הישובהמכון היה מפרסם כל חודש את מספר הנשוכים לפי מקומ
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בזמן  מגיפות היו השלטונות מטילים הסגר על יציאה וכניסה ואף על הנמלים בארץ בהתאם 

 לצורך
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דלקת  שפעת,מחלת חום, :הדינגה  " מצב הבריאות בעיר המחלות-ה"חבצלת 9111שנת 
 הייתה כל כך קטנה. שאוכלוסייתהתוך שבוע בעיר בשישים איש נפטרו -דיפטריה ריאות,

 העלמין  בהר הזיתים חלקות בהן קברים משותפים של חללי המגיפות ובהן הרבה ילדיםבבית 

 

     

על ערש  "בראש כל מרעין  מחלת האינפלואנזא מפילה את האנשים כבולי עץ 9119עיתון הצפירה 
 דויהם כאסירים התהפכו על משכבותיהם באין מגיש כוס של חמין או צונן להשיב נפש"
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 9191 -עיתון "הצבי"-דלקת קרום המוח -השבתהמחלת 

לרפואה ולמדעי הטבע בעריכת שאול  ד"ר מזיא כתב את ספר המונחים

 טשרניחובסקי
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 1875דואר היום 

 

 

 

תרופות של פעם  בבית המרקחת של פישקה לוי שאותו ניהל אח"כ בנו ד"ר 
 שמריהו לוי
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 מרעיליםהופצה שמועה נוראה בעיר כי הרופאים - 9191

 את החולים במחלת החולירע כדי למנוע התפשטות המחלה1 יוצאת הכחשה חריפה1

הישוב התגייס ותורם למלחמה בחולירע שמות התורמים והמוסדות מתפרסמים מעל דפי 

–( לצידם של הד"ר וואלאך ופרומקין תורם גם עקיבא צורף 1711111857העיתונות)עיתון החבצלת

 פפר סבתה של פנינה אמא של מיכה1נייפלד ,אביה של דינה שטמ
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ותה התקופה גרסו כי גוף נקי אהרופאים ב -9111-"החבצלת" -המעייםלניקוי  מצוינתתרופה 
 מפסולת יוכל להתגבר על מחלות רבות



47 
 

  

 

העיתון מפרסם את מספרי המתים והחולים בארץ ממחלת החולירע בעמודו -9191חבצלת 

 הראשון

 

 



48 
 

 

 

 

ציון -בית החולים לחולי עיניים שליד הר–הנושא -למחלות עיניים קשותהאבק הלכלוך גרמו 
 9111"השקפה" 

 

 

 



47 
 

 

 9199" "הצבי -נגד מחלת האבעבועות התחסןלהעיריה מבקשת מהציבור 

 

 

 

מסרבים לטפל בילדים מחשש המבוגרים  מחלת השנית משתוללת בירושלים והרופאים 9191
 וההורים מנועים מלגשת אל ילדיהם הדבקות
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 11-תרופות בבית המרקחת של פישקה לוי בתחילת המאה ה

 שימו לב לשמות התרופות

 

שמגיעה מהודו ובמקום להביא משם זהב ואבנים  -דינגה-כתבה המנסה להיות משעשעת על המחלה
 מביאה את צרותיה. יקרות

 מחלה מאד שוויונית לא מבדילה בין הדתות1

 מחלה עדינת נפש אשר עוזבת עם ימי הקור 1

 אורח נכבד ר' אביברך
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 כיצד להימנע מהידבקות בדבר 9191-"מוריה" 
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 בתי החולים נרתמו רבים,ולעזרת החולים 

 תרומות נאספו בחו"ל ובארץ ונוסדו גם אגודות תמיכה לצורך זה1

שנה הפועל עד -גוף כלכלי בן למעלה ממאה  -היה "הועד הכללי של כנסת ישראל" ותאחת החשוב

 היום למען עניי ירושלים ונוסד כארגון הגג של מוסדות החסד והתורה 1

מיכה הגיע למשרדי הועד ונפגש עם מנהלה משך שנים רבות הרב יהודה שטרסברג שנפטר לא 

 מכבר 1

 הועד משך השנים1הרב שטרסברג קבל אותו במאור פנים ופרש לפניו את רשימות הנתמכים על ידי 

בחדר הישיבות ששמר על מתכונתו עוד מימי הרב קוק עבר מיכה על חומר רב ונתקל בשמות בני 

 המשפחה שקבלו את תמיכת הועד 1

כבר בשנה 1777ויצא מאז שנת  כספי של הועד נדפס והופיע בחוברות נקרא "שמש צדקה"ההמאזן  

באשע ירושלמי,בתה מעריל אשת דובער  לד,נייפ–עקיבא צורף  זו נרשמו כנתמכים בני משפחתנו,

לתומך ותורם לטובת חולי החולירע  1857בר' פישל הלוי ואחרים1 עקיבא צורף הפך כבר בשנת 

 בעיר1

הועד הכללי תרם לטובת חולי השפעת כספים נתנו גם בידי הממונים על כל כולל אשר היו בקיאים 

 במצב החולים וצרכיהם 1

 (1עשירית סעיף ג צדקה "חוברתאת החולים בבתיהם )"שמש   יםלמבקרכומים נתנו גם ס

 

חולים  778-הכללי לעדת האשכנזים תמך בכסף מזומן ב-מודיעים כי הועד  7711711855ב"חבצלת" 

 חולי אבעבועות, חולי דלקת ריאות, חולי דיפטריה, חולי טיפוס ועוד1  מתוכם

 

יין וכו' הכל חולק על סמך אישורים  ינרליים,תמצית בשר, מים מ כמו כן חילק אישורים לקניית חלב,

 מרופאים,
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 בני משפחתנו הרוקחים 
 

 
 92-פעלו בירושלים כ 02-של המאה ה 02-ועד  שנות ה 97-בשנים אילו בין מחצית המאה  ה

 .ידענים
, שיקויי קסם,חלקם הגדול היו למעשה רופאי אליל למיניהם שניסו לרפא מחלות בעזרת לחשים 

 ותרופות מסורתיות שונות.
החולים וגרמו למותם של רבים כאשר היו מוהלים תרופות לא מעטים היו גם אילו שהונו במכוון את 

 .במים כדי לחסוך בהן
 

ה לי ניסיון ולמרות שלא הייתה בידיהם דיפלומובעמיעוטם היו רוקחים שהתמחו אצל רופאים רציניים 
הפכו אותם למומחים מהמדרגה הראשונה שלא נפלו פעמים רבות  הידע שרכשו והניסיון שצברו ריה

 .רוקחים מדופלמים ואפילו לא מרופאיםבידיעותיהם מ
 

, מסור מאד להיות רגיש כדי לעסוק ברצינות בתחום זה חייב היה האדם להיות בעל אישיות מיוחדת,
 .תיחרוץ מאד ואמפ

 
מוטקה הרוקח ישן תמיד בבגדיו ובישיבה על מנת שיהיה מוכן אסתר היה –על פי עדותה של בתו 

 .ה אחתקלהתעכב אפילו לדלכל קריאה של חולה ולא יאלץ 
רוקחים בלימוד ובהתמחות ואת אהבתם למקצוע העבירו גם האת כל שעות הפנאי המעטות העבירו  

 .לבני המשפחה כך התפתחו שושלות של רוקחים
   

ם לבית רובוביץ, הרוקחים למשפחת , הרוקחיבירושלים היו ידועות שושלות הרוקחים לבית אופלטקא
 למש' גברילוביץ ולוי שהוו למעשה משפחה אחת.קרויז וכמובן הרוקחים 

 
 ידענים אלה.-הציבור רכש אימון רב לרוקחים

בירושלים נקראו רוקחים אלה, פעמים רבות "רופאים" ואילו הרופאים נקראו "דוקטורים" ונחשבו 
 פחות.

 
 שעסק ברוקחות. )קשרי חיתון( הראשון מבני המשפחה-היה -יהושע וולפינזון 

 
 

וולפינזון היה הראשון שהתחיל את שושלת הרוקחים הוא לא היה צאצא של גבריאל כי אם של ידידו 

הקרוב ואחר כך הפך לבן משפחה עקיף כאשר בת אחיו נישאה לאחיו של אליעזר דן  )ראה המאמר 

 (carmonia.net"רחל אחותו של הגואל" באתר 

 
 

בית המרקחת   "החורבה"בית מרקחת בעיר העתיקה ליד פתח  (  9701-9589)-יהושע וולפינזון
לייב אריה נכנס לבית מרקחת זה אחר כך  "ביקור חולים" בית החולים אתפעל תקופה קצרה ושמש 

 יבל חולים עוד לפני שפתח את בית החולים לילדים.קגבריאלוביץ  ואצלו ישב ד"ר סנדרצקי ו
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .רוקחים קוסובסקי ובולקיןנישא לבת מש' ולפינזון ו  נכדו של יהושע 
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 וולפינזון. זאביהושע היה אחיו הצעיר של 

 רחל.בשם לדה לו בת יו  דן-לאחיו של הרב אליעזר שאה י.בתיה בריינה נ-זאבבתו של 
 הבן נפטר בגיל צעיר והבת רחל גדלה בבית דודה ובבית סבה.

 
שהיה בערך בן גילו של יהושע נשבה בקסם המקצוע וכך גבריאלוביץ  בנו של אליעזר דן אריה לייב 

הפך אריה לייב  .-באבני ריחיים קרה שכאשר יהושע החליט לזנוח את המקצוע לטובת עסקי טחינה
 העתיקה של ירושלים.-גברילוביץ לרוקח ידוע בעיר 

של באשה  ןבנה הקט רוזלימסקישרהזון גדל גם וולוול )זאב(י יעקב בביתו של אליעזר דן ושל גיסו
 ן שנפטר והשאיר את באשה עם ארבעה ילדים קטנים.'יאריה לייב מדרצ אשתו שלבתו של אברהם ו

 באשה הייתה בת דודם של אליעזר דן ושל שרה שרהזון כולם היו נכדיו של גבריאל.
 ם.וולוול שהיה טוב לב ואוהב אדם נשאב אף הוא לתחו

 

שניהם -נכדו של אברהם אחיו -ירוזלימסקיג ווולוול "אריה לייב גברילוביץ נכדו של אריה לייב רלב
שר  כל אחד מהם מנחיל את איסדו את שושלת הרוקחים כ- נינים לגבריאל שטוקליישקבר

אריה המקצוע לבני משפחתו הקרובים ובמקביל דואג לשיתוף פעולה עם הרוקחים מן הענף השני.
אחיו הצעיר מנשואיו ) ,את אחיו חיים גבריאלוביץו, זלמן סולבייציק  הסמיך את יוסף גולדברג,לייב 

 גבריאל ו את שני בני כמו כן הסמיך.(דן לצביה בתו של הרב יהוסף שוורץ -של אביו אליעזר
והרוקח ספקטור  שים היו אחיות(נהרוקח סולובייציק)ה לשהיה לאחר מכן גיסו שבנימין -שאול ו

 בעל בתו. היהש
וולוול ירושלמי בן אריה ,  השנייהמן הדרגה  שלימד את בן משפחתו ובן דודואריה לייב היה גם זה 

 .לייב מדרצ'ין 
 

נכדו עמנואל סלונים  היה מנהל סניף :עסקו בתחום  בנו של אריה לייב גם בתו ונכדו של גבריאל 
 .חיפה של סלומון לוין אפשטיין
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גברילוביץ היה אחיה של  בגדול עד כי בני המשפחה סברו כי אריה ליישיתוף הפעולה היה כה 

 באשה.
שנכתבו על  הבזיכרונותיכך סברה גם אסתר שרף נינתה של באשה וכך מובאת עובדה שגוייה זו גם 

 ידי בתה.
 

דועים י מוטקה( ,שהפכו לרוקחים–)פישל ומרדכי ,וולוול העביר המקצוע לבני אחותו , מריל לוי 
 .בירושלים 

 כספי( היו רוקחים.-גם בעל בתו וחותנו )פיינזלבר
 

בנו של פישקה ד"ר שמריהו לוי  העבירו  מקצוע הרוקחות לאחרים מבני המשפחה.פישקה ומוטקה 
 .9751המרקחת עד שנת -בית  ניהל  את  - באיטליהורוקחות שסיים לימודי כימיה 

 הרוקחות.מרים לוי אחותו עבדה אף היא בתחום 
 

הכניסו למקצוע את גיסם שלמה שטמפפר בעלה של אחותם הצעירה חיה סבתו של ומוטקה  פישקה

 . מיכה

 .עבד מספר שנים בבית  המרקחת של מוטקה בעיר העתיקה-סבו של מיכה-שלמה 

 .דרהחבשנות העשרים של המאה העשרים שמש  רוקח במושבה 

 בתחומי הרפואה או המחקר.גם צאצאי המשפחה נוטים גם היום לעסוק 

 הרוקחים בני המשפחה עסקו גם בפעילות ציבורית

ל"קרן הגאולה" והיה מראשוני ,החינוך לעיוורים" בירושלים  בית "זאב היה תורם באופן תדיר ל

 התורמים ל"קרן היסוד".

וזאת  9792-9707בשנים  "הקישוב ירושלים העתי "אגודתהאחים מוטל ופישקה פעלו במסגרת 

  מתוך מטרה למנוע מתושבים לעזוב את העיר העתיקה

  בנימין וגבריאל  גבריאלוביץ היו חברי לשכת "בני ברית".

ה" מתוך רצון לסייע והוקמה אגודת "אח 9578בשנת . גבריאל היה אלונקאי ידוע באגודת "אחוה"

גם פישקה ובני משפחה אחרים היו חברים  לזולת בין נושאי האלונקות שלה בלט גבריאל גבריאלוביץ

 מסורים של האגודה.

 יוסף זיו.–יחד עם גיסו בין מייסדי "זכרון משה" לדוגמא  פישל ,הם היו בין מייסדי שכונות 

 מוטקה היה פעיל וסייע מאד לארגון ה"הגנה".

קמת בית מייד עם ה.פישקה היה מועמד ל"ועד העיר ירושלים" חבר בוועד בית הספר "תחכמוני" 

 הספר.

 ...זאת ועוד
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. 

דן גם את אחיו חיים -בנו של אליעזר -מתחת לאריה לייב -יש להוסיף לשרטוט למעלה 

 שוורץ בת יהוסףגבריאלוביץ,אח צעיר שנולד לאליעזר דן מאשתו השניה צביה 

 

 

 בתי המרקחת שניהלו בני המשפחה היו מפוזרים בכל שכונות ירושלים

 ניהל לייב גברילוביץ בית מרקחת עם סיני סלומון. 9729-בשנת יהודה -במחנה 
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עבדו אריה לייב גברילוביץ, פישל לוי ואחר כך וולוול ירושלמי. בית מרקחת זה ישראל -בית בשכונת 

על "ונוהל בית המרקחת המזרחי ולאחר מכן " "בית המרקחת הצרפתינקרא "החליף שמות ובעלים 

 די ידידיה רובוביץי

 בעיר העתיקהאריה לייב עם מנדל קרמר בית מרקחת  פתח 9571בשנת 

 ניהל בנימין גברילוביץ בנו של אריה לייב בית מרקחת "הלבנון"ישראל -בשכונת אבן 

 ניהל מנדל קרמר בית מרקחת של "למען ציון" יחד עם בנימין גברילוביץ ורובוביץ. -במאה שערים 

 בבית המרקחת עבד גם וולוול ירושלמי.

גבריאל גברילוביץ וזלמן הלוי סוליבייציק שהשתלם אצל אריה  -פתחו בית מרקחת -"אחוה"בשכונת 

 .לייב

 "ימין משה"בשכונת -גברילוביץ' בנו של אריה לייב היה בית מרקחת של "למען ציון" גבריאלל

 שהתמחה בריפוי מחלות עיניים.

 ..בעיר העתיקהוכנראה גם  חיים גבריאלוביץ עבד גם הוא בשכונה זו של אריה לייב , אחיו הצעיר 

 .ור סבוןצמפעל ליי מנהל ,גבריאל גבריאלוביץ  9570  -ב 

 שטיפל בעיקר בחולי החולירע .בדרך יפו    בית מרקחת גבריאל גבריאלוביץפתח – 9729בשנת 

מזכרת "ב .שותף של סיני סלומון בבית המרקחת הגרמני גבריאל גבריאלוביץהיה  9726בשנת 

 ".משה

 "ירושליםופתח שם בית מרקחת בשם  "לחיפה גבריאל גבריאלוביץ עבר -9729-שנת ב

העביר את בית ו 9702-היה מוטקה בעליו  של בית מרקחת מול בית הכנסת החורבה ב 9728בשנת 

 .9707בית המרקחת נסגר במאורעות בעיר העתיקה  המרקחת לרחוב אררט. 

ופתחו בית  של מוטקה "ירושליםבית המרקחת " את  אופלטקה וולוול ויששכרקנו  9709בשנת 

 עתיקההבעיר – "התקוה"מרקחת בשם 

 

 

 שכונת בית ישראל

ובבתים  במועדים שונים מרקחת –בתי שני לוי שמריה ד"ר  פישל לוי ובנו ניהלו  -בשכונת הבוכרים

 .שונים
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פישקה ,ד"ר שמריהו על ידי בנו של )לאחר מותו של פישקה( "רחובות" נוהל  בית המרקחת האחרון 

שסיים את לימודיו ורוקח שמריה לוי היה ד"ר לכימיה      .9751לוי . בית המרקחת פעל עד לשנת 

 .באיטליה

שם גם ניהל בית מרקחת  מוטקה עם דוד קרויז ויהושע שטרן.ניהלו בית מרקחת   במזכרת משה

 .זאב ירושלמי

 .פישקה ומרדכי ראובןהיה בית מרקחת ל משה - בזיכרון

 שכונת "זכרון משה"

 "חולים -בקור"בואריה לייב  וולוול -הועסקו גם בבתי חוליםבני המשפחה 

 בבית החולים לילדים של סנדרצקיוולוול ירוזלימסקי עבד -וולף–זאב 

 לייב גברילוביץ  "משגב לדך"ב

 בני המשפחה  לא נשארו רק בירושלים

 לחיפהעבר כאמור למעלה -גבריאל גברילוביץ

ך לאחר שד"ר סנדרצקי מנהל בית החולים לילדים שלח יד בנפשו אוגדרה  במושבות עקרוןוולוול 

 .קודם לכך דאג כי וולוול אותו אהב מאד לא יישאר מחוסר עבודה

 ברחובותו ביפו יםכרוקח וחתנו פיינזילבר )כספי( עבדבני משפחת 

 חדרה.סבו של מיכה עבר לעבוד במושבה  -שטממפר שלמה
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 של יעקב יהושע "ירושלים הישנה בעין ובלב" מתוך ספרו
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השלטונות מודיעים כי רוקחים שלא יציגו תעודות הסמכה יסגרו  8091הודעה בעיתון החבצלת 
 בתי המרקחת שלהם.

 שליש מהרוקחים הינם בני המשפחה

חיים , ואלף ירוזלימסקי, במזכרת משה:ברשימה ניתן לראות את שמותיהם של בני המשפחה 

גבריאל גבריאלוביץ, במונטיפיורי  בנימין גבריאלוביץ על דרך יפו, ברחוב היהודים ץ,יגבריאלוב

 שבעיר העתיקה מרדכי לוי בג'ואענה ובשכונת הבוכרים פישל לוי, בזכרון משה  )ימין משה(

 לפישל ולמוטקה אזרחות אוסטרית ליתר בני המשפחה אזרחות עותומנית

בעלי האזרחות  סגרו התורכים רק את בתי המרקחת של כאשר הגיע העת לממש את האיום

 כך ניצלו פישל ומרדכי לוי .-העותומנית ולא העזו לפגוע בבעלי אזרחות זרה

 אפליה זו גרמה לכעס רב בקרב ציבור הרוקחים.

מן הגזרה באמצעות הושבת רוקח מוסמך או רופא דרך  להימלטבסופו של ענין מצאו הרוקחים דרך 

 קבע בבית המרקחת.
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 .שיסגרו לאחר שענייניהם לא הוסדרוקחת רבעיתון הצבי רשימת בתי המ - 8091

 לא כולם נסגרו וגם אחרים נסגרו ונפתחו אחר כך שוב.–כאמור למעלה 
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הייתה אחת מהשושלות המוכרות והמוערכות  ירוזלימסקי -לוי–שושלת הרוקחים לבית גבריאלוביץ 

 בירושלים.

 של ירושלים. הוותיקותשמם של הרוקחים ידוע עד היום בשכונותיה 

יוכלו להצביע עד היום על בתיהם של הרוקחים ועל המקומות בהם שכנו  הוותיקיםתושבי השכונה 

 בתי המרקחת שלהם.

 מצבו וכאשר נפטר נקרא רחוב על שמו.כאשר פישקה הרוקח חלה הודיעו העיתונים מדי יום את 

 בשכונת "בית ישראל".

 

 

 ביתר פירוט, את הרוקחים בני המשפחה: נסקור, יםהבא יםבפרק

 

 ובניו בנימין וגבריאל.אחיו הצעיר חיים  ,אריה לייב גבריאלוביץ

 

 .ירוזלימסקיוולף   )זאב( וולוול

 

 .בנו ד"ר שמריהו לוי ובתו מרים, פישל לוי

 

 מוטקה לוי

 

 שלמה שטמפפר

 

 ון.זפייגה רחל שרה-כמו כן נציין את המיילדת בת המשפחה

 

על  בירושליםהרוקחים בני המשפחה שנחשבו טובים ורציניים נשכרו על ידי אגודות שונות שפעלו 

 עדות וכוללים שונים.בני  מנת לטפל ולספק תרופות לאנשיהם 
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בן המשפחה )זאב  על תשלום לרוקח הורודנא"לרישום מתוך ספר חשבונות של "כולל דוגמא 
 ירוזלימסקי(

 בעמוד תשלומים אחרים שאינם קשורים דווקא לתרופות

 זאב ירוזלימסקי מקבל החזר בעד תרופות 9191

 

הועד הכללי "הרוקחים טיפלו וסיפקו תרופות ו החולים הגיעו עם אישורים מרופאים לבתי המרקחת,

 .היה מחזיר הכספים "כנסת ישראל

 להלן השנים בהן קיימים רישומים לגבי החזרי כספים לבני המשפחה

   9571-9579,9722-9578,9799-9727בשנים  -אריה לייב גבריאלוביץ

 .9571-9579,9798-9729,9709-9797 -זאב ירוזלימסקי
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 9571-9579,9728,9797-9798-פישל לוי 

 .9799-9729,9798-9799,9797-מרדכי לוי 

 .9571-9579,9797-9799-בנימין גבריאלוביץ 

 9799-9729-חיים גבריאלוביץ 

-9799עובדה מעניינת המעידה על המקום החשוב והמכובד שתפשו רוקחים אילו היא כי בין השנים 

שבעה מספרים אילו כוללים  9797רוקחים בירושלים שקבלו החזרים ובשנת  91היו סה"כ  9798

 את הרוקחים בני משפחתנו.

 

 8101-8101'  81 'מס "שמש צדקה" בחוברת בני המשפחה

 התשלום ששולם -ליד כל שם
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 "שמש צדקה"

 "וזרח לכם יראי שמי

 שמש צדקה

 ומרפא בכנפיה...."

 02-מלאכי ג

 

 

מזכיר חברת הועד הכללי כנסת  כתב יוסף ריבלין–חוברת שניה, תרמ"ו.  מתוך מבוא ל"שמש צדקה"

 ישראל

לגול חשך מפני האור והצללים להניס מפני השמש, פתוח נפתח כיום לעיני אחינו הנדיבים "
של  וזיכרונותייה וגול נגול לפניהם את ספרי -את דלתות בית הועד הכללי שבירושלם במרחב

ימות החמה.  וכשולחני הזה המונה מעותיו כן נספור ונמנה ונפקוד לעיניהם  ןכמניישנה תמימה 
ר בכל ימות השנה התמימה הזאת דרך הועד, ולכולם בשם נקרא, את אשר כל הכסף שעב

ם ואשכנזים יחד, ואת אשר לאשכנזים לבדם, אשר לבני ריסי' לבדם, ואשר לכוללות ילספרד
קי יות; ובחוברת שמש צדקה זו יראו אפם בכללות ובפרטיתבדם, וסדרי התחלקופרושים ל

  הצדקה

 

הכללי ובהן בית הוועד  אחת מחוברות המאזן של
ניתנו  ו ורמים שהתקבלורישומי כל התמיכות והת
 .המפעללמטרות 

"דין פרוטה כדין ה היא שקיפות מלא הסיסמא 

 מאה"
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  לוביץאאריה לייב גברי-אהרון

 , דן -בן הרב אליעזר 
 ) על האב פורט בפרק הראשון(

 :בני משפחתו שהודרכו על ידוו
 גבריאלוביץחיים -אחיו 

 .גבריאלוביץ גבריאל ובנימין-וילדיו

 
התאלמן בגיל צעיר ,דמות נערצת בישוב היהודי בירושלים  ,הרב אליעזר דן

 .יענהמאשתו ח
  
הילד היחידי  - ילדה לו את אריה לייב גבריאלוביץ )לייבל אפטייקער(זו אשתו  

 . -ממנה שנשאר בחיים

בת הרב הידוע יהוסף שוורץ בעל "תבואות ,ה נישא לצבי,לאחר פטירתה 
 הארץ" 

 אחיו אברהם בנימין נשא לאשה את בתיה בריינה בתו של זאב וולפינזון אישיות 

 .אתלמידי הגר"מת בירושלים ממשפחות מפורס

רים בהר הזיתים שיזם במתוך רישומי "חלקת מחוקק" רישום קלמעלה, 
  ורשם אשר לייב בריסק.
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אמו של  הניעחהילד מאיר שלום קבור ליד סבתו  -בנו של לייב גבריאלוביץ
 לאהשרה   -הנעשל חיאחותה  וליד אריה לייב 

 
אודות תולדות  מתוך החוברת של הרבנית וייסבקר ,דן -רעל אליעז

 המשפחה
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 ניתן להגדיל את שמות בני המשפחה )הצד השמאלי למטה של המסך(
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 אריה ליב גבריאלוביץ
 דן-אליעזר הרב  בנו של

 
 

לפי מפקד מונטיפיורי  2593 –)או ב  (, 2591נולד בירושלים, ח' אב תרי"ב )
בירושלים, לאביו הרב משה אליעזר דן )מגדולי התורה    -(  2589משנת 

בן ר' אריה ליב  -חיבה: "ר' ליישקה" -ממנהלי ישיבת "עץ חיים": נקרא בלשון
גבריאל  הרב בת ענאבות: ר' ליב בן גבריאל( ולאמו חירלב"ג , ראשי תי

מפורסמת במעשי צדקה וגמילות חסדים; נפטרה במגפת  ההיית) מדהאלינוב
 החולירע; בירושלים(.

חיים" והצטיין בלימודיו. בן י"ג השיאוהו לאשה תורה ובישיבת "עץ -למד בתלמוד
את רבקה. בת הרב שמואל בנימין הכהן קרליץ )הידוע בשם הרב מרדושקביץ 

ובענין המחלוקת בדבר "החצר הרדושקביצית''(, שעסקה כל ימיה במצות 
 הכנסת כלה והשיאה הרבה בני עניים ויתומים ויתומות.
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הגים אז בירושלים ללמדה כשוליה אצל למד את מלאכת הרוקחות, כפי שהיו נו
-רוקח ותיק, כדרך לימוד מלאכות אחרות, ובלילות היה, לומד תורה. בבית

המדרש הישן "מנחם ציון" שבחצר "החורבה". רכש ידיעה רבה במקצוע ואף 
בריפוי חולים, זכר בעל פה את הרצפטים ולנצרכים היה נותן תרופות. בחנם. 

יב ר' יבירושלים "ר' ליב אפטייקר", ועל שם אביו נקרא "לעל שם מלאכתו נקרא 
 ליישקס".
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בתרמ"ח פרסמה הממשלה הטורקית פקודה, שמעתה יורשו רק רוקחים 
, שבידם ןוניסיווק במקצוע, ורוקחים בעלי ותק סמוסמכים מאוניברסיטאות. לע

שנה ולא יצאה תקלה מתחת ידם,  29-תעודות שעסקו במקצוע לא פחות מ
מארצות אירופה במושבה  פרופסוריםלעמוד לבחינה לפני ועדת יורשו 

 ואם יצליחו בבחינה יקבלו תעודות של רוקחים מוסמכים.  באיסטנבול

ששה רוקחים נסעו מיפו ומירושלים לבחינות, ולדרישת ראוף פחה מושל 

 עייסהעיר בלי רוקח, על מנת שהוא  רתישאירושלים נשאר הוא בבית, לבל 

זמן הבחינות,  ראחרי עבו לאיסטנבוללהבחן כשיחזרו הקודמים. הם הגיעו 

ובהשתדלותו המיוחדת של מושל ירושלים הורשו לגשת לבחינה. כשחזרו נסע 

הוא להבחן ובידו תעודה מאת מושל ירושלים בדבר הסיבה לאיחורו. הפעם 

ניהם כבר לא הועילה המלצת המושל. אז חתמו נכבדי הערבים מירושלים, ובי

השייך יוסף, ראש השייכים של מסגד הסלע )"מסגד עומר"(, על בקשה 

קיבוצית לטובתו אל הממשלה המרכזית, וכן ניתן לו מכתב המלצה מאת מוסה 

הווזירים סעיד פחה, וגם יוסף ביי נבון , שהיה אז  פחה אל בנו ראוף חתן ראש

השתדל  ירושלים,-הברזל יפו-למסילת ןהזיכיוהבירה בדבר בקשת -בעיר

 הפרופסוריםהממשלה עצמו אל -לטובתו, ובסוף קיבל מכתב מאת ראש

 הבוחנים, וכך נתקבל לבחינה והצליח בה.

על הר הזיתים נרשם  תבית הקברוהיה גבאי החברה קדישא וחלק מאדמת 

 על שמו.

היתומים -העולם הראשונה היה מפקח בבית-בחדשים הראשונים של מלחמת

 אל. נפטר בירושלים, י"ד שבט תרע"ה.דיסקין, שהיה אז בחצר מוי

אליהו  גבריאלוביץ )אחיו הצעיר (אשת חיים  אנעצאצאיו : גבריאל )רוקח(, חי

)חיפה(, בנימין )חיפה(, שרה אשת אברהם אהרן ספקטור )מבוני הישוב 

 העברי בחיפה ועל הר הכרמל(, יצחק )ת"א(, לאה )ז"ל(.

"האנציקלופדיה לחלוצי  ע"פעל אריה לייב גבריאלוביץ 

 של דוד תדהר הישוב ובוניו "
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על אריה לייב גבריאלוביץ בנו של אליעזר דן מתוך ספרו של אמנון מיכלין 
 "מעשי רוקחים"

 
בית המרקחת של אריה לייב היה ברחוב היהודים כשהחלו השלטונות 

התורכיים לדקדק בתעודות מסרו לו ראשי משפחות מוסלמיות נכבדות עליהן 

מכתבי המלצה ועם תעודות אילו נסע אריה -היה מקובל מאד וכן נכבדים יהודים 

 כשראו השלטונות שם את ההמלצות הסמיכו אותו לרוקח בעל,לייב לקושטא 

 דיפלומה.
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הוא מציין במיוחד גם את -במכתב התודה שפרסם בעתון  "החבצלת" עם שובו 

 יוסף נבון )מכתב התודה מובא בהמשך(

גבריאל ובנימין -אריה לייב הסמיך לרוקחות את אחיו הצעיר חיים, ואת שני בניו  

ןבן משפחתו וולוול ירושלמי אף הוא הוכנס בסוד המקצוע   

 
 

 9191-יוסף נבון ב

 

, פריז( 9191כ"ג בניסן תרצ"ד,  –, ירושלים 9181יוסף ביי נבון )תרי"ח, 

היה בנקאי, איש עסקים איש ציבור בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית, 

 יוזם ובונה מסילת הרכבת לירושלים.

משך שנים פעל רבות בבניין הארץ: אחרי שירד מנכסיו עזב את הארץ ועבר 

ת אשתו ובנותיו בירושלים כמעט ללא קורת להתגורר בצרפת, הוא השאיר א

 גג
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תודה לכל אילו שסייעו  9111אריה לייב מפרסם בעיתון "החבצלת" בשנת 
מציין במיוחד את יוסף נבון  בידו לעבור את בחינות ההסמכה ברוקחות.

 היהודי
 

 .יוכל לעבוד באין מפריע-מציין העיתון-מעתה
 
 

-זמן קצר לאחר שחזר מקושטא-( 28/2/2531)על פי עיתון "הצבי" 2553שנת ב
נשרף לחלוטין בית המרקחת של אריה לייב ולא נותר ממנו דבר מי שבא 

 .לעזרתו בצר לו הייתה חברת "משגב לדך"
בית החולים "משגב לדך" העסיקו מיד לאחר השריפה כרוקח על מנת שלא 

 יישאר חסר כל.
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  על פי עיתון ה"חבצלת"-)אריה לייב האומלל-כתבה נוספת
לחם במלוא מובן המילה בניגוד -נשאר חסר  (829/29111/

 לאחרים שיכלו להתפרנס ממקום אחר
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 אריה לייב הרוקח  תלמידיו הישירים והעקיפים של-בני המשפחה

    9029/29111ה"חבצלת" 
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 אריה לייב הרוקחברישום נשמט שמו של חיים גבריאלוביץ אחיו של 
הטבלה מובאת שוב לשם עזרה בהתמצאות .כתבנו עליו בפרק זה אך

 הקורא בפרק זה



219 
 

 חיים גבריאלוביץ
 אחיו הצעיר של אריה לייב

 
צביה בתו של הרב והמדען יהוסף  ההשנייהיה בנו של אליעזר דן מאשתו 

 שוורץ.
יחד עם בניו של אריה לייב גבריאלוביץ ת מקצוע הרוקחות מאחיו הבכור אלמד 

 בנימין ועם בן משפחתו זאב ירושלמי.-שאול גבריאל ו:אריה לייב 
 עיר העתיקה.משה וב-חיים גבריאלוביץ ניהל בתי מרקחת בימין 

שנקראה כל על שם סבתה שנפטרה  חיאנא-לבתו של אריה לייב חיים היה נשוי
 כך שהיה למעשה דודה של אשתו. בדמי ימיה.

 
 

 

 
שהייתה בתו של   אנעאחיו של אריה לייב הרוקח עם  אישתו חייחיים גברילוביץ 

 אריה לייב  )חיים היה דודה(
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 גבריאל גבריאלוביץ
 בנו של אריה לייב

 

 

9184-9481 

 
 היה רוקח ידוע ואהוב ניהל כמה וכמה בתי מרקחת  ,בנו של אריה לייב
 ירושלים". " עבר לחיפה ופתח גם שם  בית מרקחת בשם בירושלים ואחר כך 

 
 .היה נערץ על הציבור ואהוב מאד על בני משפחתו

 
(, לאביו אריה ליב )מטובי הרוקחים 2581נולד בירושלים, בשנת תר"ל ) 

 בירושלים, בן הרב משה אליעזר דן רלב"ג, "ר' ליישקה", מראשי ישיבת "עץ
חיים"( ולאמו רבקה בת הרב שמואל בנימין הכהן קרליץ )"הרב מרדושקביץ"(. 

 תורה ובישיבת "עץ חיים".-למד בתלמוד
 

בן ט"ז נשא לאשה את רחל בת ר' אליעזר דנגילביץ , שעלה ארצה עם 
 משפחתו מקובנה.
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חרושת -בתר"ן יסד יחד עם דודתו חנה הירשנזון ובשותפות עם יצרן גרמני בית
לסבון, הראשון בירושלים, שהוציא תוצרת משובחת, שמצאו לה שוק גם בחו"ל, 

 לו לעמוד בהתחרות והמפעל נסגר.אך לא יכ
 

 
עיתון "הצבי"  גבריאל גבריאלוביץ ודודו חיים הירשנזון  מפרסמים את תוצרתם

 )אשתו של חיים הירשנזון הייתה אחות אימו של גבריאל( 2981

 )בית חרושת לסבון(

אח"כ לא האריכה ימים מטעם גבריאל  מנעולים ומפתחות שיסד  תתעשייגם  
סודה, שהתקיים שנים -חרושת מיכאני למי-מכן הצליח בביתזה עצמו. יותר 

 אחדות.
נתמנה ( 2535) תקוה. למד רוקחות ובתרנ''ח -בתרנ"ב נטע כרם ופרדס בפתח 

המרקחת של חברת "למען ציון" של יהודי גרמניה שבראש -למנהל בית



215 
 

-הנהלתה בירושלים עמד העסקן מרדכי אידלמן )מיוחס( , ואח"כ ניהל את בית
משה . עסק גם בריפוי חולים, וביחוד היה מומחה -המרקחת בשכונת ימין 

למחלות הטרופיות, מחלות עינים וקיבה. נתחבב על התושבים היהודים 
" והערבים בעיר ובכפרים ואף על אנשי השלטון. השתתף ביסוד לשכת '"אחוה

המדרש בתורה -ובפעולותיה, קבע עתים לתורה והיה נותן לקהל שיעורים בבית
ובנ"ך עם פירוש המלבי"ם, היד. פעיל לטובת מוסדות התורה והחסד, וביחוד 

 היתומים דיסקין, והמשיך לפעול לטובתו גם אחרי צאתו מירושלים.-למען בית
אהרן ספקטור  מרקחת יחד עם גיסו אברהם-בתרע"ו עבר לחיפה ויסד שם בית

הספר הדתי ''נצח ישראל" והיה חבר פעיל בועד הסניף -. פעל למען בית
 המקומי של "המזרחי".

 בתרפ"ג השתתף ביסוד שכונת בת גלים והיה מראשוני הבונים בה.
 לעת זקנה חלה בשיתוק.

צאצאיו ; אסתר אשת נחום שלמה סלונים )ת"א(, דן גבריאלי )מחשובי הסוחרים 
החרושת לשוקולדה -בחיפה(, שושנה, יעקב גבריאלי )סוכן ראשי של בית

 .בנימין שאול ,"עלית" לחיפה(, אליעזר, אבשלום 
 
 

 ירושלים הישנה בעין ובלב" את גבריאל כך מתאר יעקב יהושע בספרו"
  :בשכונת "ימין משה"

"שמו של גבריאל הרוקח נישא לשבח ולתהילה בפי כל תושבי השכונה ספרדים  
 .ואשכנזים כאחד באשר שלוב היה בחייה של השכונה יגונותיה וששונה 

גבריאל  צוי על כל אחד ואחד.רהוא הכיר את כל תושביה והיה חביב ו
 . קומתו זקופה פניו אדומים ץ היה גבר יפה תואריגבריאלוב

  .סמוך לכניסה לשכונה ת שלו עמדבית המרקח
היו עולים ויורדים בהן בבקשם מזור ומרפא  אליו והבריותמדרגות עגולות הוליכו 

 ולמחושיהם. למחלותיהם 
ברובע .והחביבות ביותר בשכונה  הבולטותהדמויות  היה אחתהרוקח  גבריאל

ואילו ברובע האשכנזי קראו לו  "הספרדי נקרא שמו "איל איספסיירו גבריאל
וא  ובית המרקחת שלו שירתו את תושבי השכונה ה "אפוטייקר גבריאלוביץ"ה

שדיד היו ידידים  הוא והרופא ד"ר אברהם אבו, כשלוש עשרה שנה בערך
 נאמנים יחד בקרו את החולים ויחד קבעו את הדיאגנוזה.

ליהודים שהיו הוא אף הושיט עזרה ,לא היה מרפא חולים בלבד גבריאל 
ניצב  הוא היההעולם הראשונה כשרבים רעבו ללחם  במצוקה בימי מלחמת

ילה ליד החלון ומחלק פרוסות לחם לילדים קטנים שהצטופפו פבבוקר לאחר הת
 ".ליד חלונו
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המלצה לסובלים ממחלת העיניים להשתמש  9118  "השקפה"עיתון ה
 משה-ברוקח המהולל גבריאל גבריאלוביץ מימין
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וג זימל זריאל גבריאלוביץ על כי רפא את עיני  בנם של בני הבתודות לרוקח ג
 ואחר כך בשתי עיניו. אשר היה עיוור בעינו האחת משך שנתיים
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על מותו של גבריאל  9184מודעה בעתון "הצופה" 
 גבריאלוביץ
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 מתוך ספרה של מאירה אליעז שהינה נכדתו

בתו של גבריאל הרוקח ובתה מאירה מחברת הספר "מסע בתמונה שושנה 

 119/-"שורשים תשעה דורות בארץ ישראל
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 בנימין גבריאלוביץ -שאול
 יה לייב הרוקחרבנו של א 

 

 
 

 הערות:שתי 

 החנות למכשירי הכתיבה הייתה בשכונת "מחנה יהודה". 

בנימין בבית –לגבי תחילת עבודתו של שאול  הפרסום בעיתון "השקפה" 

)הרישום העברי של התאריך .2319היה עוד משנת המרקחת "למען ציון" 

 )רישום השנים ע"פ חורבן הבית השני(.-יהודה-העברי בעיתון הוא לפי שיטת בן
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   לף )וולוול ( ירוזלימסקיאזאב וו
 בת אברהם עבן אריה לייב מדרצ'ין ובאש
  נינו של גבריאל

 לערמ-העביר את המקצוע לאחייניו פישל ומוטקה בניה של אחותו
 

 
  "מעשי רוקחים" על וולוול ירושלמי מתוך ספרו של אמנון מיכלין.

 (9111)הוצאת משרד הבטחון 
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)על מפקדי 1781-על פי ספר המוכתר נולד ב ע.של באש וולוול היה בנה הצעיר
 .1111-נפטר ב– (1781או  1787-מונטפיורי נולד ב

 
שהייתה מטופלת בארבעה ילדים ומצבה  עכאשר נפטר אביו היה תינוק ובאש

דן ואחותו -הרב אליעזר  לטיפול בני דודיה: מסרה אותו הכלכלי  היה קשה 
 .יעקב שרהזון נשואה לרב הידוע  השהייתשרה שרהזון 

הבונים מואחד  מוהל מפורסם ,חיים"-היה מורה מעולה בישיבת "עץ שרהזון 
-גבאי של חברת  גם שימש בין היתר הוא .הראשונים של ישיבת "עץ חיים" 

ושליח ציבור בבית הכנסת בעיר העתיקה "בית  הקדישא האשכנזית בירושלים
 .מאיר ואהל יצחק"

 
 חיפש לעצמו מקצוע.זאב כשגדל קצת 

בן פה קצרה החליט ללכת בעקבות אך לאחר תקוללמוד צורפות לה פנה בתחי
שלו כרוקח לפני  מקצועיתמשפחתו יהושע וולפינזון שהתחיל את הקריירה ה

  .שפנה לתחומים אחרים
 

 
חים" על מנת להשתלם בתחום הרוקחות דמקבל תמיכה מ"עזרת נזאב 

 )הטור השמאלי(

 אריה לייב מדרצ'יןזאב בר' 

 ר בפרטיכלים רבים של החברהכזאב נז

 

 "עזרת נידחיםמהי חברת "

ת מלבד עבודתו העיתונאית ובית הדפוס שלו, ייסד פרומקין שני מוסדות: חבר
ם""עזרת נידחים" ו"בית מושב זקני  

"וכתב גד פרומקין על חברת "עזרת נידחים  
חברה שמטרתה בעיקר לעזור לבני העניים, במה  ההייתעזרת נידחים" "

: לאפשר לנתמך ללמוד מלאכה וראים היום "עזרה קונסטרוקטיבית"שק
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פחחות וכל מיני ,שתפרנסהו בכבוד. והיו תמיכות ניתנות ללימוד נגרות, נפחות 
מלאכות אחרות. ואחד מעיקרי הישגיה של חברה זו הוא שעשתה את מלאכת 

"עזרת נידחים" היא זו שסייעה בבנית בתים ב"כפר . מלאכה יהודית הסיתות
 השילוח" לעולים מתימן.

עסקה גם במלחמה  עזרת נידחים" "

את רישתו על דלת העם,  במיסיון, שפרש 

רופאיו ובית החולים שלו,  ובעיקר על ידי 

הספר שייסד, ושבהם קיבלו  ועל ידי בית 

הוראה וספרים חינם, אלא  הילדים לא רק 

ומלבושים, להם ולבני  גם אוכל 

כאן המלחמה לא כיוונה  משפחתם. וגם 

סייעה עם  השלילה, אלא דרכיה בדרך 

העניים להשיג  עזרה רפואית טובה וחינם, 

 ישראל דב פרומקין-בתמונה

של פישל לוי הרוקח אחיינו של זאב נכדתו עדותה של שלומית לוי מ
ירוזלימסקי קיבל  תחילה את  הכשרתו מהרופא  ,אנו לומדים כי ירוזלימסקי

היוני מזריקי אותו ליווה במשך תקופה ארוכה . ברבות הימים כאשר נקרא 
מזריקי לחולים היה שולח תחילה את זאב ירוזלימסקי והוא עצמו היה הולך 

לאותם חולים שלדעת ירוזלימסקי היה מחובתו ללכת . ירוזלימסקי התמחה גם 
  .  יש עדויות גם בקטעי עיתונות מצוינותוועל   בניתוחים קטנים ,

 

ד"ר קאראלאמו מאזאריקי היה אחיו של הרופא המפורסם מה"בלדה על 
המליץ שלא להשאר במקום ,על פי השיר ,יואל משה סלומון ורעיו" הוא אשר

 .ציוץ צפורים שבו לא נשמע

 בבוקר לח בשנת תרל"ח 
 עת בציר הענבים 

 יצאו מיפו על סוסים 
 חמשת הרוכבים. 

 
 שטמפפר בא וגוטמן בא, 

 וזרח ברנט 
 ויואל משה סלומון, 

 עם חרב באבנט. 
 

 קי יאיתם רכב מזר
 הדוקטור הכסוף, 

 לאורך הירקון הרוח 
 שר בקני הסוף. 

 



111 
 

 ממשפחת מיכה מצד סבו משתבץ גם כאן–נחמד איך גם השם שטמפפר 

 

הרופא הנערץ ד"ר  עבד בבית החולים לילדים אותו ניהל השתלמותור סיים שכא
 סנדרצקי.

לפני שפתח את בית החולים לילדים היה ד"ר סנדרצקי מקבל חולים בבית 
המרקחת של אריה לייב גברילוביץ והעובדה שוולוול עבר לעבוד בבית החולים 

 ראה מקרית.נלא הייתה כ
 

חת ששרת כנראה חולים החולים ניהל ירוזלימסקי גם את בית המרק-בבית 
 נוספים מעבר למאושפזים בבית החולים.

גבוהים  רפואייםהיה זה בית חולים מיוחד במינו שמלבד עמידתו בסטנדרטים 
מאד שם את הדגש גם על נפשו של הילד ,ואפשר להורים לשהות ליד מיטת 

 הילד החולה דבר שהחלו לאמצו  בבתי החולים האחרים רק לאחר שנים רבות.
סנדרצקי החל לסבול ממחלת כליות קשה והחליט לשים קץ לחייו. אך ד"ר 

 .הרוקח הצעיר היה כל כך אהוב עליו עד שבצוואתו בקש כי ידאגו לפרנסתו
 

גם בשנים מאוחרות יותר יש עדויות  יםוולוול היה מוכר כאדם חביב ואוהב ילד
 על חביבותו הרבה.

 

 
על הטיפול  ולזאב ירוזלימסקי ימכתב תודה בעיתון החבצלת לד"ר סנדרצק

 9911-שהעניקו לבנו 

 לבהשתדלות ופעאשר  זאב ירוזלימסקי בסוף הברכה תודה מיוחדת לרוקח
 שהד"ר יענה לקהל שתי שעות ביום חינם אין כסף
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 יפדיהמתוך ויק-רצקי ובית החולים לילדיםסנדד"ר 

 

  
 

 מקס סנדרצקי ד"ר 
( היה רופא ילדים, כירורג, מיילד ואיש 1711 - 1711 ) ד"ר מקס סנדרצקי;

. מפעלו 11-אשכולות גרמני, שחי בירושלים במחצית השנייה של המאה ה
 Kinderhospitalהחשוב ביותר היה הקמת בית החולים לילדים מריאנשטיפט )

Marienstift -  בית החולים לילדים של הקרן על שם מריה( בירושלים, וניהולו
 נים, עד יום מותו.ש 87במשך 

 
סנדרצקי נולד למשפחה ממוצא בווארי,. בילדותו עקרה המשפחה לירושלים, 

 לאחר שאביו מונה למזכיר החברה המיסיונרית הכנסייתית בירושלים. 
פנה סנדרצקי ללימודי רפואה באוניברסיטת מינכן ובאוניברסיטת  82בהיותו בן 

נצלר ביסמרק, הצטרף וירצבורג שבגרמניה, , ובהמשך התיידד עם הקא
 1787לרופא בית החולים של הצבא הפרוסי. בשנת  1788-לשורותיו והפך ב

שב לירושלים עם אשתו, במטרה להקים בה בית חולים לילדים. הוא היה 
הרופא הגרמני הראשון שעבד בבית החולים הגרמני בירושלים )שהיה באותה 

 ילדים: תקופה בעיר העתיקה(. לזוג נולדו בירושלים ארבעה 
במשך ארבע שנים עמל סנדרצקי לשכנע תורמים ונדיבים גרמנים להרים 

הצליח להגשים את חלומו, בעזרת סיוע נדיב  1788תרומה למפעלו, ובשנת 
 שקיבל 

בית החולים מריאנשטיפט נוסד ברחוב הנביאים בירושלים, והיה בית החולים 
לם. הוא היה חלוץ בשטחי לילדים היחיד במזרח התיכון, ובין היחידים מסוגו בעו

רפואה רבים וההיגיינה בו נשמרה באופן קפדני, בניגוד לבתי החולים באותה 
עת. סנדרצקי טען כי כדי לרפא ילד, יש לדאוג גם לרוחו ולא רק לגופו. בשל כך 

עודד פעילות חווייתית בבית החולים כמו שירה ונגינה, משחק בצעצועים, הצגה 
לאמהות ללון לצד ילדיהן המאושפזים, דבר שהיה חריג  וריפוי בעיסוק, וכן התיר

מאוד באותה התקופה. הדבר משך לבית החולים חולים רבים, ופעלו של 
סנדרצקי זכה להערכה כה רבה, עד כי הסולטאן העות'מאני עבדול חמיד השני 
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לו תואר של כבוד. משפחת סנדרצקי כולה גויסה  והעניקוגם הקיסר הגרמני 
לתפעול בית החולים: סנדרצקי ומשפחתו לא קיבלו שכר על עבודתם, אך 

 התגוררו בתחומי מבנה בית החולים.
סנדרצקי טיפל בילדים בני כל הדתות ללא אפליה ובלי כל מטרות מיסיונריות. 

בחשדנות, אך הקהילה היהודית בירושלים התייחסה אליו בתחילה בחשש ו
השתכנעה לבסוף בטוהר כוונותיו, וילדים יהודים רבים פקדו את המקום וטופלו 

נפצע אחד מיושבי שכונת נחלת שבעה הצעירה בהתקפת  1781בו. בשנת 
שודדים על ביתו שמחוץ לחומות. הרופא היחיד שהסכים לבוא ולטפל בו בשעת 

, והציל בכך את חייו. "ליםביקור חו"לילה היה סנדרצקי, שהבהילו לבית החולים 
מעשה זה הביא את יהודי ירושלים לתת אמון רב בסנדרצקי, עד כי 'הוועד 

הכללי כנסת ישראל' הקדיש תקציב חודשי קבוע לתמיכה בבית החולים 
מריאנשטיפט. בזכות מימון זה, ובזכות מימון קבוע שהגיע מתרומות מגרמניה, 

 א תשלום.יכול היה סנדרצקי לטפל בילדים עניים לל
 

 
 9001בשנת  כפי שנראה  ברחוב הנביאים הנטוש בית החולים

 
 

 
 סנדרצקי ומטופלים בחצר בית החולים
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, חלה סנדרצקי במחלת כליות קשה, דבר שהקשה 82, בהיותו בן 1711בשנת 
עליו לנהל את בית החולים. מחלתו הממושכת גרמה לו לדיכאון ולחשש שמא 

יוכל להמשיך לטפל בחולים. בנוסף, השלטון יהפוך לנטל על משפחתו, ולא 
העות'מאני הערים קשיים על פעילותו של בית החולים, בעקבות הלשנות 

והתססה של המיסיון בירושלים, שכעס על חוסר שיתוף הפעולה של סנדרצקי 
 עם מטרותיו הדתיות.

יצא סנדרצקי מביתו, ירד לקבר בני חזיר שבנחל קדרון  1711ביוני  88בליל 
עת בוקר מוקדמת ירה בעצמו בלב. הוא השאיר אחריו צוואה מפורטת, בה ובש

ביקש להימנע מהספדים על קברו, ורק להזכיר כי היה "משרת האל ואוהב 
ראש הכנסייה הלותרנית המקומית לדאוג לבני מהאדם". בצוואתו ביקש 

משפחתו ולרוקח היהודי הצעיר ששירתו נאמנה. הוא נקבר בבית הקברות 
נטי בהר ציון. התדהמה על מותו הייתה גדולה, ובאופן חריג ביותר הפרוטסט

התבטאה במודעות אבל שתלתה הקהילה היהודית בירושלים, ובמאמרי הספד 
 נרחבים בעיתונות העברית.

 

על התאבדותו של  9911משנת  "חבצלת"הידיעה בעיתון ה
 יסנדרצק

הידיעה מציינת כי סנדרצקי הרבה להלל את הרוקח העברי ר' זאב 

אשר היה נאמן ביתו ופקיד בית הרפואות...ומי ייתן וימצא לו "ירוזאלימסקי 

באחת המושבות או הערים הקרובות אשר רוקח אמן דרוש להן כי  משרה

מוכשר האיש לעבודתו ובקי לכל פרטיה וגם אב לבנים הוא אשר  נשאר 

 ."עתה בלי משען לחם
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בית החולים מריאנשטיפט המשיך לפעול במשך חודשים ספורים לאחר מותו, 
ה . המשפחה עקר1122שנות פעילות בשנת  87עד שנסגר לבסוף אחרי 

לגרמניה, והבן אלברכט הפך לרופא ראשי בצבא הפרוסי. הדוכסית מריה 
תמכה ביוהנה סנדרצקי באמצעות מלגה שנתית, אולם מחלת הסוכרת הכריעה 

אותה והיא נפטרה זמן קצר לאחר מות בעלה. לזכר הזוג סנדרצקי הקימה 
הדוכסית מחלקת ילדים בת ארבע מיטות בבית החולים הגרמני של האחיות 

יאקוניסיות בירושלים, אך חלומו של סנדרצקי לבית חולים לילדים בירושלים הד
 לא קם שוב.

 

של המרקחת  ידו של סנדרצקי המרשם השתמר בבית במרשם בכת
ונמסר לנו על ידי נכדתו  הרוקח פישל לוי אחיינו של זאב ירוזלימסקי
 ד"ר שלומית לוי.

 זהו המרשם היחידי שנותר מרופא זה
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זאב ירוזלימסקי ניהל את בית המרקחת בבית החולים   -9911ה"חבצלת" 
של סנדרצקי וסיפק תרופות לרבים גם מבלי שהציגו מרשמים מרופאים 

המרקחת וכדי לקבל החזרים -)ככל הנראה מקרים דחופים( ועתה נסגר בית 
 כספיים נדרשים כל אילו שקבלו תרופות להמציא מידית את המרשמים

 והמאושרים על ידי גבאי בקור החולים של הכוללים. החתומים

עבד בבית הוא  ,נמצאה עבודה לאחר סגירת בית החולים לילדיםירוזלימסקי ל
ועל פי עדותה של אסתר שרף עבד באותו הזמן המרקחת של המושבה עקרון  

וולוול  אצל -מוטקה אפטייקר-גם בגדרה היא זכרה ביקור אישי שלה ושל אביה
 ,בגדרה

פישל לוי (  נכדתו )  ה של שלומית לוי בפנקס הכנסות והוצאות שניהל סב 
שבחודש אייר תרס"א היו לו הכנסות  נרשם  (1128-1121) תרס"ב –בתרס"א 

קרון לעמזאב ירוזלימסקי בעקרון ובצד ההוצאות רשומה הוצאה בגין   "נסעתי 
 ".חודש הבאותו  יפוו



121 
 

 
 עקרון בראשיתה

 

 

"דבר טוב הנהיג המנהל  -ידיעה מעקרון– 9101מתוך עיתון "השקפה" 
הילדים -וגן  לשמירת בריאות ילדינו כי כל התלמידים בצאתם מבית הספר

לעת הצהרים באים כולם יחד ובשורה בלוויית המורים לבית  המרקחת 
לרחוץ את העיניים ועוברים הילדים כבני מרון לפני הרוקח האדון 

 וא בוחן ובודק את עיניהם ומרפא אותן כיד מומחיותו הטובה"ירוסלימסקי וה
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התפטר  חובש ורוקח רירושלימסקי שכהן אצלנו שמונה שנים בתו "מר זאב
ומהנהגתו  היינו תמיד שבעי רצון מידיעתו הרבה במקצוע זה.ממשרתו 

צר לנו מאד לראות כי האדם היקר  הטובה והידידות עם כל בני המושבה.
 (.9109)עיתון "השקפה "  "אותנו קשה עלינו מאד פרידתוהזה עוזב 

 

עדות לכך אנו מוצאים בחוברות "שמש   1127וולוול חוזר לירושלים בשנת 
על סמך בירושלים  צדקה" על החזרת כספים עבור תרופות שנתן לתושבים 

 אישורי רופאים.

השלטונות נאלץ לסגור כנראה בגלל דרישת  1127-את בית המרקחת שפתח ב
ייתכן ועבד תקופה מסויימת –. מה עשה בינתיים ?1112-ופתח אותו שוב ב

בגדרה )אמנון מיכלין כותב בספרו כי לפני שהתיישב שוב בירושלים עבד 
 בגדרה(.

 

לאחר חזרתו לירושלים היו שלושת בני המשפחה , הרוקחים שהיו להם בתי 

נפגשים מידי שבת .  – זאב ירוזלימסקי , פישל לוי , ומוטקע לוי –מרקחת 

"מוסד" זה נקרא "השבת של וועלוועל ) זאב (" בשכונת  משכנות שאננים , 

 ."השבת של פישל" ) בבית ישראל ( 

ו"השבת של מוטקע" ) העיר העתיקה ( . מידי שבת היו נפגשים אצל אחד מהם 

ודנים ביסודיות במשך שעות על  ניסיונם בתרופות , רפואות ומחלות באותו 

שבוע . בידיהם נצבר ניסיון רב  היות  וכל אחד מהם עבד עם רופאים , והם 

 חלקו ביניהם את ניסיונם ותרומתם
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 -ב בעקרון והידיעה על פטירתו של ר' יעקב שרהזוןיושוולוול --9109שנת 
 מגיעה אליו באיחור.-  באותה השנה

זון ור' אליעזר דן שהיו קרובי משפחה גדלו את וולוול בבתיהם לאחר השר

 אריה לייב מדרצ'ין נפטר .שרהזון היה גם מורו של וולוול.-שאביו של וולוול

מספיד את יעקב שרהזון מעל דפי עיתון "החבצלת" ומציין  את וולוול -זאב

 הוא גדל.דן ,אשר גם בביתו  -קרובו, אליעזר 

שרהזון היה סבה של רבקה בורג לבית סלונים אימו של  יעקב-למתעניינים

 אברום
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השלטונות מודיעים כי רוקחים שלא יציגו תעודות הסמכה יסגרו  -1908-
 בתי המרקחת שלהם.

ברשימה ניתן לראות את שמותיהם של בני המשפחה :ואלף ירוזלימסקי, 

במזכרת משה, חיים גבריאלוביץ, ברחוב היהודים בנימין גבריאלוביץ על 

דרך יפו, גבריאל גבריאלוביץ, במונטיפיורי )ימין משה( פישל לוי, בזכרון 

והאיזור רחוב חב"ד )ג'ואענה שכונת משה  ובשכונת הבוכרים מרדכי לוי ב

 הסמוך בעיר העתיקה(

 לפישל ולמוטקה אזרחות אוסטרית ליתר בני המשפחה אזרחות עותומנית

 

ם ופתח בית ליניתן להבין מכך כי לאחר שעזב את עקרון חזר וולוול לירוש

 . המרקחת-בגלל דרישת השלטונות סגר את בית " אך מזכרת משה"-מרקחת ב
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החולים -ת  והמשיך לעבוד בבית חהוא חזר ופתח את בית המרק 1112-ב

 .הבוכאריםיחד עם פישקה בשכונת וחולים  -ביקור

 

 

 .9190-עיתון האור 

שוולוול נאלץ לסגור את בית המרקחת בעקבות דרישת השלטונות  לאחר
"כנסת  התושבים בית המרקחת נקראלב  -הוא שב ופותח אותו לשמחת,

 .ישראל" 

 .פישקה ומוטקה-בני אחותו -אז מתהדקים עוד יותר קשריו עם אחייניו 

 

 דוע יוסף זיוהיואחותו של העסקן  משה זיו הרב  וולוול נשא לאשה את חנה בת

 ונפטרה בצעירותה  אחותה הבכורה של מרים זיו שנישאה לפישל  -1771ילידת 

 וולוולכך שלמעשה   לאחר שילדה לו חמישה ילדים ובתוכם שלישיה.- 81בגיל 

. זאב ירוזלימסקי היה בעת ובעונה אחת דודו של פישל לוי ) אח אמו ( וגם גיסו

)כנראה שגם בשכונת "סוכת שלום"ב ",משכנות שאננים"התגורר כנראה ב

( ושינה במשך הזמן את שמו ל"ירושלמי" . בניו ובנותיו נקראו  משה" מזכרת"

 ."ירושלמי" 
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:משה, רבקה, יעקב, יצחק, אסתר, רחל, )נפטרה היו  של וולוול ילדיו  
 ניסן ומלכה. (בצעירותה

נישאה לפיינזילבר ) לימים כספי (  . היו להם שני בנים , אסתר בתו הבכורה 

 ככל הידוע בתו של אריה למדה רפואה והיא מתגוררת בחיפה.  .דוד ואריה 

מתגורר בבאר טוביה ( . ) –אמם של לאה פלדמן ויגאל נוי   מלכה נויפלד בתו ,

ננוס ,  –חנה )יצחק ירושלמי היה עו"ד , נפטר לפני שנים רבות ולו שלוש בנות 

היה   –יעקב ירושלמי . ( כולן מתגוררות בירושלים חסון ורחל ענתבי נוגה

רבקה , רחל ) שנפטרה בצעירותה ( , -נוספות היו בנות  ,פרופסור  בברקלי 

 מורה בארצות הברית.-ניסן

 

)מזרחן,היה מנהל המחלקה - נכדו של וולוול  )פיינזילבר( אריה כספי מימין:
,ואהרון כהנא חתנו מרים כספי ,אשתוהערבית במשרד המסחר והתעשייה(

זכרונות –)מתוך ספרו של אהרון כהנא "בדור של תמורות   של מוטקה
 "(.9199 -ולקחים 
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 9199 -פידיון הבן לנכדו של וולוול

 

 

 
 ההזמנה במקום המרכזי בעיתון "האור"-לוולוול נולד בן -9190

 וולוול כל כך מוכר עד שאינו מוצא אפילו לנחוץ למסור היכן תערך הברית
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ברכות ותודות לצוות  9191מרדכי גליק שולח בעיתון ה"מוריה" בשנת 

שדיד, לוולוול, לפישקה ולשמואל   -שהקים לתחיה את בתו לד"ר אבו

 הרוקחים כולם בני משפחה אחת- פיינזילבר
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ניסן ירושלמי בנו של זאב מסיים את הסמינר למורים ושולח ברכה לבן דודו 
"לאות  בתו של מוטקה לוי בן דודו( ,)התמונה נמצאה אצל אסתר שרף

לך בן דוד יקר  נתונהידידות ולמזכרת ביום גומרי את בית המדרש למורים 
.התמונה הייתה שחורה לחלוטין ולא "תמונה זו מאת בן דודך ניסן ירושלמי

רק אחרי זמן רב וגירוד כל שכבות האבק שדבקו בה ,ניתן היה לראות דבר
 .משך שנים התגלה הכתוב עליה

 

קבוצת סופרים ומורים בירושלים: 
דב קמחי, דוד אבישר, יהודה -משמאל

ריבלין, אביעזר ילין, בורלא, יוסף יואל 

הסופר -יהודה בורלא ,משה כרמון

היו חבריו לכתה  ודוד אבישר )אגבבא(

 .של ניסן בסמינר למורים
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ניסן נסע לארצות הברית ופתח שם בית ספר עברי אחד המורים שם היה 

שניאור חשין אביו של השופט מישאל חשין  שלמד משפטים בארצות הברית 

בתום לימודיו חזר ארצה והיה מראשוני  ועבד לפרנסתו כמורה לעברית

 השופטים העליונים בישראל.

 
בעקבות תלונות על קבלתו לעבודה של שניאור חשין למרות  9191שנת 

משיבים השניים -ים את סמינר המזרחי ולא את בית המדרש למוריםסישזה 
 "ם עליהם ולא הייתה שום "פרוטקציהכי לא הופעלו כל לחצי
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 ושתיים מנכדותיו של זאב ירושלימסקי-יצחק-בנואשת 

 

 

 
-את בית יחד עם יששכר אופלטקה  זאב ירושלמי מנהל  9191בשנת 

 אחרי מוטקה. -שהיה מול בית הכנסת "החורבה" "התקוה"המרקחת 
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בית המרקחת היה העתיקה . -מוטקה עבר לעבוד בבית מרקחת אחר בעיר 

שבעיר  החולים "ביקור חולים"  - הסורית קרוב לבית ההכנסייברחוב אררט ליד 

 .הכניסה לבית המרקחת נאטמה אך הקשת מעל הדלת נשארה העתיקה 

 .הראתה לנו אותה בטיול בשנות השבעים- אמו של מיכה–פנינה 

 

 

 

       

 

פותחים זאב ירוזלימסקי ויששכר אופלטקה בית מרקחת בעיר  9199בשנת 
 המרקחת של מרדכי לויהעתיקה במקום שהיה בית 

ירושלים ביששכר אופלטקה היה אף הוא אחד משושלת רוקחים ידועה מאד 

 בית מרקחת בשם אופלטקה קיים עד היום בירושלים.

פני שהפך להיות שותפו ליששכר עבד בתחילה בבית המרקחת של פישקה 

 .של וולוול
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שהיה גיסו שנתיים מאוחר יותר מוכרים השניים את בית המרקחת ליוסף זיו 
של וולוול )אח אשתו( ואחיה של אשתו הראשונה של פישקה מרים שמתה 

להפעיל את בית המרקחת לפחות  כוהמשיו/או מוטקה כנראה שזאב  בלידה
 .עוד שנתיים 

 

לא האבקה המיוחדת "רוזינה" נגד כאבי ראש  .מיוחד לרוקחוולוול נחשב 
 התרופה היום.את מעניין היה לנסות  ,חתהמרק -בכל ביתנמכרה 
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המשפחה מצאה לנכון להודות לציבור על  9111זאב ירושלמי נפטר בשנת 
 ההשתתפות הגדולה באבלם
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 (פישקה אפטייקר) לוי פישל 

 רוקח וכימאי.ד"ר שמריהו לוי  ,בנו

 .)עוזרת רוקח( מרים לוי,בתו 

 

 

 

 0881נולד בירושלים פישל לוי 
 0391נפטר בירושלים 

 התמונה צוירה על ידי  הצייר פנחס ליטבינובסקי
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 .31רח' יואל  -של פישקה לוי  "רחובות" בבית המרקחת ארון הרעלים

ד"ר לכימיה רוקח ו–ד"ר שמריהו לוי  -  ניהל את בית המרקחת בנו -לאחר שפישקה נפטר 

 שקיבל הכשרתו באיטליה.

 0381המרקחת שימש את תושבי השכונה עד לשנת  - בית
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 ניתן להגדיל הכיתוב על גבי המסך -אילן היחס המשפחתי 
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אשתו של שלמה )וחיה שטמפפר  - הרוקחים אמם של פישקה ומוטקה בתה של באשה  -מערל

 (.הרוקח
 

בתה של בתיה אשת אריה - ל רער הלוי סגל ולאמו מעפישל לוי נולד בירושלים לאביו יששכר ב
 תו של גבריאל משקלוב.דנכוין 'לייב מדרצ

שהגיע ארצה מהעיירה הלוי סג"ל  ר עבן יששכר ב פישל -אפרים  , ולאביבער נולד  -יששכר
 נפת פינצ'וב(–)בחלק מן הרישומים רשום מקום הולדתו בסטאשוב .פינצ'וב בפולין

 חיה.-שרה–שם אשתו של פישל  9855על פי מפקד מונטיפיורי משנת 
כולל וורשה  ברישומי מפקד מונטיפיורי שלפישל רשום כשם הראשון  - שמו של  הרב אפרים

 וניתן ללמוד מכך על מעמדו בקהילה.
קדישא פרושים" כיוצא הונגריה , ואומנם על פי בתו של בער רשום  ב"חברת ה -בנו יששכר

ישכר בער סג"ל ואשתו אכן מופיעים  בשנת אסתר שרף  השתייך סבה לשני ה"כוללים".-מוטקה
ומתמיכה   מחייתו היא מה"כולל" מוצאו מוורשה,, 41הוא בן אז  ברשימת כולל אונגרין 9885

 קטנה מקרוביו בחו"ל.
)ב"ן( מוטקה אכן נולד בשנת 51המשפחתית על בן שנולד לו כשהיה בן גילו מתאים למסורת 

9885. 
בני – לכהן .סג"ל משמעותו סגן9191ומערל בשנת  9111בער סג"ל נפטר בשנת –יששכר דב 

 המשפחה קראו לעצמם "לוי".
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 .נקראהוא  סבו של פישקה שעל שמו –סג"לקברו של אפרים פישל 
 כנראה כאשר נפטר יששכר  בער (. -)המצבה חודשה

 : ()חלק מהמילים בראשי תיבות על המצבה נכתב
אפרים פישל  הרב החסיד מורנו ורבנו מפורסם ,אשכול הכופר, "פ"נ תלמיד חכם

 (0883)ח כסליו תרי"ט"נלקחהו נשלח לישיבה של מעלה כ.סג"ל ז"ל 
 "ת.נ.צ.ב.ה.

-תוספתגם המצבה המקורית שעליה הופיעה ,נחשון  ,מתחת למצבה זו נחשפה בעזרת המדריך

 "המופלג" המילה

 

 
 חשיפת  המצבה המקורית של אפרים פישל מפינטשוב

 .1100בשנת - סבו של פישקה
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שניה לאחר שאשתו הראשונה  האישחמישים כאשר החליט לשאת קרוב לר היה בן עיששכר ב
 נפטרה ולא השאירה אחריה ילדים.

 
 גם היא  עלתהמערל בעת האזכרה לאשתו כאשר ,פגש בבית הקברות  91-בת ה ערלאת מ

 אריה לייב מדרצ'ין. - לקבר אביה
 

רק נכדים  לאר צעיר בנשמתו ואהוב מאד על הכל עד כדי כך שעב -היה יששכר,גילו למרות 
בתו של מוטל ובתה – , מדובר עלכדי להנציחונקראו על שמו אלא אפילו שתי נכדות נקראו פנינה 

 ר(.ערל=בע=ב)פנינה באידיש( של אחותו חיה)פנינה=פרל
דב ,בנם של –ויששכר  בן חיה שטמפפר.–ששכר יהנכדים שנקראו על שמו:  דב ,בנו של מוטקה, 
 .בינקותו שנפטר -פישקה ואסתר

 
 רח' חב"ד.-המשפחה התגוררה ברחוב היהודים בעיר העתיקה

 

 בהר הזיתים ל "ר הלוי סגעב קברותיהם של מריל  ויששכר

 

 

שהייתה סבתו  פישקה, מוטקה וחיה–בער נולדו שלשה ילדים שנותרו בחיים .   -למערל ויששכר

 . של מיכה

)"חלקת מחוקק" חלק .פישקה לנו ידוע לפחות על בן נוסף אחד שנפטר שלוש שנים לאחר לידתו של
 (הלוי בר' פישיל"בן ר' בעריל -שנפטר-ילד-תרמ"ג י"ב סיוון  ה' "בתאריך 

 דודם וולוול. בסיועהיו רוקחים  פישקה ומוטקה

 .בפרקים נפרדים על וולוול ומוטקה אנו מספרים 

פתח  יממייסדשהייתה סבתו של מיכה  נישאה לשלמה שטמפפר בן אחיו של יהושע שטמפפר –חיה 
 תקוה.

 בזכות גיסיו הפך אף הוא לרוקח.
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דנים בעניינים  -אחד מהםכל פעם בבית -נפגשים )וולוול,פישל ומוטקה (  הרוקחיםמידי יום שבת היו 
 רפואיים ומתייעצים בענייני החולים שטופלו על ידם.

 הם גם היו ממלאים זה את מקומו של זה.

 היו כל כך קשורים איש לרעהו עד שהיה קשה להם מאד להיפרד לאחר הפגישות בימי שבת. הם

 מהעיר העתיקה לשכונותהם היו מלווים איש את רעהו לביתו 

 וחוזר חלילה.בות" וו"רח   "בית ישראל "

 . בתו של הרב משה זיו ואחותו של איש הצבור הידוע יוסף זיופישקה נישא בגיל צעיר למרים זיו 

 דודו של פישקה.,אשת וולוול הרוקח חנה  מרים זיו הייתה אחותה הצעירה של 

 משה :חמישה ילדים שנותרו בחיים ואחריה  -בת בכורה בשם ציפורה שנפטרה ילדה לו מרים
נפטרה  מרים. יהודית, רחל )שלישיה( ושמריהו )נולד עם אחות תאומה שנפטרה( שלמה, ,הבכור

 . קב דימום לאחר לידהע  15בגיל 

הבן שנותר בחיים נולד חלוש וברית .הילדה נפטרה-בן ובת-הלידה האחרונה הייתה לידת תאומים
 "שישמור עליו האל".-ניתן לו השם "שמריהו" אמוהמילה נערכה לו לאחר פטירת 

 הובלע בשם זה מערלה ,-אימום שמה של ג

 מושקה. -גידלו את הילדים בעזרתה של בתם -איטקה ובעלה אליעזר רמב"ך-של מרים אחותה

 גאולה ריבלין(. היתה)בתה של מושקה 

ילדים ארבעה שילדה לו בת הרב יצחק גולדברג  קופה נישא פישקה לאסתר גולדברג לאחר ת
 הילדים שנותרו בחיים היו ישראל, מרים ורבקה. )אחד נפטר(נוספים.

 לב.-אמה של אסתר לא השלימה עם נישואים אלו ומתה משברון 

ושני אחים האחד מורה ולשני  -לאסתר הייתה אחות יפהפייה בשם מנוחה שהייתה מורה למלאכה
  .בן משפחת הבנקאים ולירוליעקב ולירו חה נשאה חנות מכולת. מנו

 .חבר רוסי שנישא בסופו של דבר לבתה שמחה לפניו היה לה

 

 

 החתונה של מנוחה ולירו אחותה של אסתר, אשתו של פישקה. תמונת

 בתמונה נראה אב החתן הבנקיר הידוע
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 גולדברגהרב יצחק 

אשת  , אסתרולירויעקב  אשת מנוחהאליעזר, צאצאיו:  (9841לד בסץ )רוסיה( בשנת תר"ו )נו

 פישל לוי, רבקה, מרדכי מאיר.

נתקבל בתור מזכיר כולל וילנה שנחשב אז בין הכוללים החשובים בירושלים. התמסר לענייני הציבור 

 ומסירותו.והיה מקובל בציבור הירושלמי, בגלל יושר לבו, פקחותו 

 זצ"ל א. י. הכהן קוק הראשי לא"יוהרב זצ"ל  שמואל סלאנטהיה מקורב מאוד להרב 

 ושלים ע"י האנגלים, הוגלה לדמשק(, ערב לפני כיבוש יר9194198במלחמת העולם הראשונה )

בימי שביו בדמשק בא במגע עם כמה ממנהיגי הפועלים העברים שהוגלו לדמשק בגלל סיבות 

נקשרה ביניהם ידידות והאחרון נהג לבקרו  אברהם הרצפלדשונות, והתחבב עליהם, בעיקר על 

 .קרובות בכל פעם שהזדמן לבקר בירושלים לעיתים

 פעל רבות בהקמת השכונה "זכרון משה" בירושלים.

 

גולדברג אשר כונתה "אסתר פישקעס" הייתה מבוגרת מפישקה בכמה שנים ,גידלה את כל אסתר 
 הילדים לתפארת ,התייחסה לילדיה המאומצים כאילו היו ילדיה שלה.
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לאחר הנישואין זכו הילדים לחיי משפחה טובים וחמים .בתקופה זו נערכה חגיגת בר המצווה של 

 המזמינים פישל ורעייתו.– הילד הבכור

 

 עם אסתר גולדברג שכונתה "אסתר פישקעס"תמונת פישקה והמשפחה לאחר נשואיו 

בלבד הילד  15אשתו הראשונה של פישקה נפטרה בעת לידת הילד החמישי כשהיא בת  -מרים זיו 

 . שניהל את בית המרקחת אחרי מות אביו-ד"ר לכימיה רוקח ו–הקטן הוא שמריהו 
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אסתר, בתו של  –טלפון ,דבר שהיה נדיר ביותר באותה העת בבית המרקחת של פישקה היה 
נהגי האוטובוסים היו משתמשים בטלפון זה ובתמורה העניקו לו כרטיס חופשי מוטקה ,ספרה כי 

 שאותו ניצל דווקא אחיו מוטקה.

 (.9134 אחר זכה במספר)אדם  9138מספר הטלפון היה 

 

 שקית תרופות שימו לב למספר הטלפון

 

 .9131בשנת  51נפטר בגיל פישקה 

 

נישא ליהודית גרפינקל אשר אימה )באבע בריינה(  הגיעה מרוסיה )סלוצק( עם  בעלה  - מוטקה
ילדים בריאים.  בית  וייוולד-)שלמה זלמן( לאחר שילדיהם נפטרו בחו"ל והרב הודיע כי אם יעלו לארץ

אך לאחר שהשלטון  הקרדו,מעל -בעיר העתיקה המרקחת של מוטקה שכן בתחילה ברחוב היהודים
עברו לבית ברחוב אררט אשר למעלה התגוררו -הבריטי דרש להצמיד מעבדה לבית המרקחת

 ולמטה היה בית המרקחת.

 הבניין היה שייך לפני כן למיסיון ואחר כך נקרא "החצר של מוטל אפטייקער".

ר.) פרטים נוספים אסתר שרף, מרים ושולמית כהנא, פנינה ודב שנהרג במלחמת השחרו-נולדו לו
 (51-55'מאודות משפחות הרוקחים ניתן לראות בדפים המצורפים מתוך ספרו של אמנון מיכלין ע
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 נישאה לשלמה שטמפפר בנו של אברהם שטמפפר אחיו של יהושע אחד ממייסדי פתח תקוה.-חיה

שך שנים היה מ-אשר למד רוקחות אצל גיסו מוטקה יחד עם חיים גרפינקל וראובן מנדלסון–שלמה 
 רוקח המושבה חדרה )במוזיאון המושבה שמורים מסמכים שונים הקשורים בו(.

לאחר התבססות השלטון הבריטי בארץ נאלץ לעזוב את עבודתו מאחר ולא הייתה בידיו תעודת 
 הסמכה.

הוא לא הצליח למצוא עבודה אחרת ,נסע לאוסטרליה ללא משפחתו שנשארה בארץ ומשם שלח את 
 שכרו לכאן.

 וקבור בבית הקברות היהודי במלבורן 9148בשנת שלמה שטמפפר נפטר באוסטרליה 

 כרמון ויששכר.שני ילדים:פנינה  -אחותם של פישקה ומוטקה-לשלמה וחיה

 

 

.  

 

 

על טיפולם בבתו של מרדכי גליק מכתב פיינזילבר )כספי( ו פישקהוולוול, תודות לבני המשפחה.
 .טיפול אישי וצמוד לחולה בביתו–התודה ממחיש את דרך עבודתם של הרוקחים 
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אשר הסתמך על עדותן של ד"ר  ןמתוך ספרו של אמנון מיכלי–על פישל ומוטל הרוקחים 
 שלומית לוי ושל אסתר שרף
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 מיכליןספרו של ,מתוך בנו של פישקה , על ד"ר שמריהו לוי 
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של פישקה ובתו של  עמוד השער לסיכום תולדות המשפחה בכתב ידה של ד"ר שלומית לוי נכדתו

 ד"ר שמריהו לוי

 תולדות הרוקחות במשפחת לוי

 בית מרקחת "רחובות" ירושלים
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שלומית לוי בתו של דר' שמריהו לוי ונכדתו של פישל לוי ד"ר נרשם על ידי 

 . 03.  01.  39ב : 

 –להודות לכל אלה שמסרו לי פרטים חשובים ובמיוחד ל : אסתר שרף ברצוני 

 תו של פישל לוי ( וגאולה ריבליןלוי ) דודתי , ב –) בת דודו של אבי ובתו של מרדכי לוי ( רבקה פפו 

תחילת הרוקחות במשפחתנו ) לוי (  מובילה למשפחת אם סבי ) פישל לוי (  . הרוקח גברילוביץ היה 

סבתו ) הסבתא באשה (  של פישל לוי ומאידך זאב ירוזלימסקי היה דודו ) אחי  שלקרוב משפחה 

אמו (  . סביר להניח שירוזלימסקי עצמו גם רכש חלק ממיומנותו אצל גברילוביץ . מהעדויות שבידי , 

ירוזלימסקי קיבל את  הכשרתו מהרופא היוני מזריקי אותו ליווה במשך תקופה ארוכה . ברבות 

נקרא מזריקי לחולים היה שולח תחילה את זאב ירוזלימסקי והוא עצמו היה הולך הימים כאשר 

לאותם חולים שלדעת ירוזלימסקי היה מחובתו ללכת . ירוזלימסקי התמחה גם בניתוחים קטנים ,  

 ועל מצויינותו יש עדויות גם בקטעי עיתונות  .

ות בדוקה לכך מצאתי בפנקס , עד 9119 –ירוזלימסקי עבד בבית המרקחת של המושבה עקרון ב 

(  בפנקס זה רשום  9111 – 9119תרס"ב  )  –הכנסות והוצאות שניהל סבי ) פישל לוי (  בתרס"א 

שבחודש אייר תרס"א היו לו הכנסות מזאב ירוזלימסקי בעקרון ובצד ההוצאות רשומה הוצאה בגין   

לאחר .גדרה , באותה תקופה   גם במושבהבאותו חודש . ירוזלימסקי עבד  ,"נסעתי בעקרון ביפו"

 מכן חזר והתגורר בירושלים , עבד בביקור חולים ועוד מקומות .

ירוזלימסקי היה אב למשפחה מרובת ילדים . בתו הבכורה נישאה לפיינזילבר ) לימים כספי (  . היו 

והיא  להם שני בנים דוד ואריה , איש מהם כבר לא בחיים וככל הידוע לי בתו של אריה למדה רפואה

 וגם בשכונת מזכרת. מתגוררת בחיפה . זאב ירוזלימסקי התגורר כנראה במשכנות שאננים

שינה במשך הזמן את שמו ל"ירושלמי" . בניו ובנותיו נקראו "ירושלמי" ביניהם : מלכה נויפלד הוא 

לפני מתגורר בבאר טוביה ( . יצחק ירושלמי היה עו"ד , נפטר  –אמם של לאה פלדמן ויגאל נוי )

 –י ננוס , נוגה ורחל ( כולן מתגוררות בירושלים יעקב ירושלמ –שנים רבות ולו שלוש בנות ) חנה 

 –, בנות נוספות היו רבקה , רחל ) שנפטרה בצעירותה ( , ובנים נוספים "ברקלי "בהיה  פרופסור 

 ומשה. ניסן 

 

 

 ( 9131 – 9881פישל לוי ) 

זוננפלד . הוא נחשב לעילוי והרב זוננפלד ראה בו את  נולד בעיר העתיקה והיה תלמידו של הרב

 11בן  9111קיבל הסמכה לרבנות אולם זנח אותה לטובת הרוקחות . ב  91ממשיך דרכו . בגיל 

 בלבד מכר את השטריימיל שלו , כרשום בפנקס ההכנסות וההוצאות .
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 פישל רושם בספרי החשבונות את מכירת השטריימל שלו

 

 

(  ונישא למרים לבית זיו . אגב , זאב  9811נות עזב את העיר העתיקה ) עם הסמכתו לרב

כך שלמעשה  הוא היה בעת  –חנה לבית זיו  –ירוזלימסקי היה נשוי לאחותה הבכורה של מרים 

 ובעונה אחת דודו של פישל לוי ) אח אמו ( וגם גיסו.

ן משה בשכונה בה התגוררה בשנים הראשונות לעוזבו את העיר העתיקה התגורר פישל לוי בזיכרו

(  55) גיליון  9111 –משפחת זיו . חיזוק לכך אפשר לראות מקטע העיתונות שהופיע ב"הצבי" ב 

לפיו החליטה הממשלה לסגור את כל בתי הרפואות שלבעליהן אין תעודה וביניהם פישל לוי ב'זיכרון 

מדודו זאב ירוזלימסקי . כבר ואחר כך אחיו מוטקה  משה' . את הכשרתו ברוקחות קיבל פישל לוי 

 .( 9811 –נולד ב  –משה  –בנו בכורו )בהיותו בעל משפחה 

לפי עדות אבי היה הוא הרוקח היהודי הראשון ) בעל בית מרקחת (  מחוץ לחומות העיר העתיקה .  

.  ולא רק מירוזלימסקי ( )ובדרך זו רכש את מיומנותו   פישל לוי ליווה רופאאת -לפי עדותו של אבי 

התגורר בבית ישראל הישנה ובתי המרקחת שלו היו בשכונת הבוכרים )"רחובות"(  9191 –מ 

 ועל כך בהמשך . 9113 – 9119להוציא תקופה קצרה בין 

נפטרה אשתו מרים , בעקבות לידתו של אבי ) שמריהו ( ואז התגורר עם ארבעת  9115בדצמבר  

תו מרים ( והתינוק שמריהו גדל בבית סבתו ) אם ילדיו היותר גדולים אצל גיסתו איטה ) אחות אש

 .  4מרים ( עד גיל  –אביו 

שהיה נוהג להחביא תרופות בארון מיוחד במסדרון ביתה  סיפרהנכדתה של איטה ) גאולה ריבלין ( 

הידיעה שצוטטה קודם לכן  הדבר תואם אתהיות שלא היה מורשה לעסוק ברוקחות .  –של איטה 

  9131 –ומאז ועד מותו ב  -נישא בשנית לאסתר לבית יצחק גולדברג ממינסק   9191 –מ"הצבי" . ב 

בבית  –אסתר עמדה על כך שכל הילדים יגורו עימהם  ויגדלו ביחד  –התגורר עם כל בני משפחתו 

 נפטר בינקותו . –יששכר דב  –ישראל הישנה . מאסתר נולדו לו ארבעה ילדים שאחד מהם 

אלא גם תקיפה  -לא רק חמה , לבבית ושופעת אור –מפי עדויות  –מטית פישל לוי היה אישיות כריז

בעת הצורך. הוא היה ידוע כדיאגנוסטיקן מעולה ולא רק בקרב הדיוטות . מעדויות ששמעתי , אנשי 
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השכונות לא היו פונים לרופא אלא רק לאחר שנועצו קודם בפישל לוי , וכשהוא אמר שחייבים לפנות 

הייתה שליחות בעיניו  –והוא אכן ידע מתי הוא יכול לעזור ומתי לא . ועזרה  זו לרופא רק אז פנו . 

הופיעו  –אות ממנה נפטר יולעתים מזומנות נעשתה ללא תמורה כספית . כשחלה  בדלקת הר

מסע ההלוויה נסגרו החנויות לאורך המסלול הודעות יומיות על מצבו הן בעיתונות והן בשכונות ,  ועל 

הלווייתו הענקית שמעטות כמוה נראו בירושלים שמעתי מאנשים רבים .  עלמגבוה וזאת ללא צו 

 הלכו אחרי ארונו . רבים מאד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עקב הציבור בדאגה עצומה אחר מצבו -כאשר חלה פישקה 

 דיווחים יומיומיים נמסרו לציבור המודאג.

 כאשר נפטר הלכו המונים אחר מיטתו
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 פישקהאורי קיסרי מספיד את 

עוד  "העולם הזה"מייסד העיתון  .עיתונאי ידוע שהטביע חותמו על חיי התרבות בארץ,אורי קיסרי

 .שנמכר והפך לעיתון פוליטי  נילפ

 על שמו רחובות בארץ

 ( 9181בינואר  91 – 9119בינואר  91אּורי קיסרי )

עורכו הראשון של -כאמורכתב בעיתונים: "דואר היום", "הארץ", מעריב" ,"ידיעות אחרונות", היה ,

 "העולם הזה".

על היבטיהם -חברה, הווי, מדינאות ועל חיי התרבות-גוני,כתב רבות בענייני השעה,–עיתונאי רב 

 השונים.
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 הזיתים -קברו של פישקה על הר

 

 

, שהיה ידוע כ"מוטקע  ( 0388 – 0888מרדכי לוי ) לפישל לוי היה אח צעיר ממנו בחמש שנים 

 -אפטייקער" . גם מוטקע עסק ברוקחות מגיל צעיר מאד ואף הוא לא היה מוסמך . לפי עדות בתו 

בית מרקחת בעיר העתיקה בשם "התקוה", בית המרקחת  9115 –אסתר שרף   כבר היה לו  ב 

,  9119 –ב כך עבר לרחוב הארמנים . המעבר היה כנראה  –היה מול בית כנסת "החורבה" ואחר 

:"בית מרקחת  'התקוה' של מרדכי לוי ,  9119 –של "דואר היום" מ  8הידיעה בגליון י זאת לפ

במקום שהיה בית החולים האנגלי נפתח שוב  על ידי זאב ירוזלימסקי ויששכר אופטלקא" . זאת 

בית  לפי עדות בתו נסגר 9111 –בעקבות  הצורך ברוקח מוסמך בבית המרקחת . אחרי הפרעות ב 

גם  –המרקחת של מרדכי לוי בעיר העתיקה והוא לא פתח בית מרקחת נוסף . אך המשיך כל חייו 
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לעזור לחולים בתרופות ובעיקר "למרוח את הגרון" . לפי עדויות הן  –אחרי שעזב את העיר העתיקה 

פחה , מפי בתו של מרדכי , והן מפי דודתי רבקה פפו ) בתו של פישל לוי (  היו שלושת בני המש

נפגשים מידי שבת .  –זאב ירוזלימסקי , פישל לוי , ומוטקע לוי  –הרוקחים שהיו להם בתי מרקחת 

"מוסד" זה נקרא "השבת של וועלוועל ) זאב (" בשכונת  משכנות שאננים , "השבת של פישל" 

 בבית ישראל (  ו"השבת של מוטקע" ) העיר העתיקה ( . מידי שבת היו נפגשים אצל אחד מהם)

ודנים ביסודיות במשך שעות על  ניסיונם בתרופות , רפואות ומחלות באותו שבוע . בידיהם נצבר 

 ניסיון רב  היות  וכל אחד מהם עבד עם רופאים , והם חלקו ביניהם את ניסיונם ותרומתם .

 9119 –ההכרח בהעסקת רוקח מוסמך הביא את פישל לוי לשותפות עם הרוקח קוזוינר . ב 

עם בית המרקחת של פישל לוי ,של קוזוינר  מרקחת "התחיה" מזיכרון משה  בית התאחדו

 .תרפ"א 59'דואר היום' גיליון  -מ"רחובות" ועברו אל בתי הורנשטיין , בית המרקחת נקרא "התחיה" 

נפרד פישל לוי מקוזוינר , עדות לכך נמצאת  בהודעתו של  9113 -השותפות לא עלתה יפה ובשנת 

גיליון פ"ב : "נפרדתי משותפי בבית מרקחת  8.  9. 9113עיתון 'דואר היום' מיום  פישל לוי עצמו ב

 "התחיה" ופתחתי שוב בית מרקחת ב"רחובות" בבית המנוח זבולון ביג'ו תחת המרבדיה" 

 

 

 

 שוב נפתח בית המרקחת "רחובות"-3291שנת 

 בשכונת הבוכרים

 לאחר שותפות שהייתה עם הרוקח קזוינר
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) בית  מרקחת "התחיה" היה אח"כ בפינת גאולה , לימים 'בנק הפועלים' בכיכר השבת , ונמכר על  

"הדסה" ,  בית  בית החולים ידי קוזוינר לרוקח מרדוכוביץ , קוזוינר עצמו היה לימים הרוקח של

 ומאז נמצא במקום הבנק ( . 81 –מרקחת "התחיה", של מרדוכוביץ נסגר כנראה בשנות ה 

, (93העביר פישל לוי את בית המרקחת שלו מבית ביג'ו לבית מקסימוב) כיום רח' יואל  9115 –ב 

 סמוך למותו של אבי . בשם בית מרקחת "רחובות" . ,9184והוא נשאר שם עד 

תמיד היה לבית המרקחת רוקח מוסמך כנדרש לפי החוק . לפי עדות אבי  11 –מראשית שנות ה 

, הייתה הרוקחת  11 –רבי משכם . במחצית השנייה של שנות ה תקופה מסוימת היה גם רוקח ע

המוסמכת של בית מרקחת "רחובות" הגב' פרידה פבריץ. היא עבדה  כאשר "רחובות" היה במקומו 

אפריקה , אך כנראה עלתה  -הסופי ואינני יודעת כמה זמן  ) לפי עדות דודתי מוצאה מדרום  

 מאנגליה (.

 

 

 .שחור-רוקחת פרידה פבריץפישל בבית המרקחת עם ה

 דודו של בוז'י-בתה נישאה ליעקב הרצוג

 

. (לאחר מכן הייתה הרוקחת המוסמכת גב' דורה גרינברג ) גיסתו של מרדכי גרינברג מ"רוחמה" 

 כאשר אבי היה הרוקח המוסמך . 31 –דורה המשיכה לעבוד גם בשנות ה 

בבית המרקחת של סבי , כמו ברבים מבתי המרקחת באותה תקופה היה רופא שישב בחדר האחורי 

, היה בבית המרקחת ד"ר ישראל ולנשטיין. ולנשטיין עלה בצעירותו מיד אחרי 11 –. משנות ה .

 סיימו את חוק  לימודיו כרופא , ולפי עדות אסתר שרף ) בתו של מרדכי לוי (  היו צריכים לשכנע את 

פישל לוי ) וזה לא הלך בקלות (  שיסכים לקבל את ולנשטיין לבית המרקחת . את הפרקטיקה שלו 
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ולנשטיין בבית המרקחת  ובעזרתו של פישל לוי , והפך לידיד נפש של ד"ר  קיבל למעשה  

מרפאה  פתח , ורק אח"כ  31 –המשפחה. ולנשטיין עוד היה בבית המרקחת בראשית שנות ה 

 . ברחוב בליליוס

 

 

 שמריהו לוי , ד"ר 

 

 

 

היה הצעיר בבניו של פישל לוי מאשתו הראשונה מרים לבית זיו . למד רוקחות באיטליה. הוא סיים  

. הוא היה מוסמך לרוקחות והיה לו תואר שלישי  9131את חוק לימודיו באוניברסיטה של רומא בקיץ 

יה הרוקח ) ד"ר (  בכימיה .  מיד עם סיימו את חוק לימודיו נכנס לעבוד עם אביו בבית המרקחת וה

 9184(  ומאז ועד  9131המוסמך שלו . שותפות זו נגדעה עם פטירתו של פישל לוי כעבור שנתיים ) 

. ביולי   9184עבר בית המרקחת לבעלות ד"ר  שמריהו לוי ונוהל על ידו עד קרוב למותו בדצמבר 

של רחמים אשר רכש קודם לכן את בית מרקחת "גאולה"  –נמסר בית המרקחת לרוקח היימן  9184

 ריבקוב , וכעבור זמן קצר נסגר . לא ידוע לי מה עלה בגורלו של הריהוט המיוחד שהיה בו .

שנים . הוא לא שינה את  54ניהל ד"ר שמריהו לוי את בית המרקחת "רחובות" במשך  15מגיל 

דבר , . אם כי היה איש מקצוע מעולה לכל 11 –צביונו החיצוני , והוא נשאר כפי שהיה מאז שנות ה 

שליחות . מעולם לא הייתה שאלה  –והתעדכן תדיר , תמיד הייתה בעיניו הרוקחות והעזרה לחולה 

של לרדת ולפתוח את בית המרקחת בכל מיני שעות מוזרות ובעיקר בשבתות . כילדה תמיד הסבירו 

גם בימי אבי לי , שכאן מדובר בחולים , ועל כן אבא חייב לרדת ולעזור , ולתת תרופה . כמו בימי סבי 

היו "החולים של שבת" , אלה שחיכו עם הרצפט עד השבת כדי שיוכלו להשאיר משכון ע"ח התשלום 

. הרבה "משכונים" עוד נמצאו בבית המרקחת כאשר פיניתי אותו . כל זאת היה אמנם בתקופה 

 שלפני "התורנויות" אך לא חסרו כאלה גם בתקופת התורנויות . למרות מה שמקובל לחשוב ,

רוקחות לא תמיד היה "עסק מכניס" , ואבי היה מתפרנס מהזרקת זריקות ) רק לשריר ( , כשבבית 

( . במשך הזמן מיעט ללכת  9111 – 9198המרקחת נשארה דורה גרינברג ולימים אחותו מרים ) 

ולהזריק  זריקות לחולים בבתיהם . בגיל צעיר מאד היה כבר יו"ר של סניף ירושלים של הסתדרות 

, אבי כבר היה  9138 –וקחים . לפי עדותו של בטיש , כאשר הוא פתח את בית המרקחת שלו ב הר
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יו"ר של סניף ירושלים. כמו כן  היה במשך שנים רבות חבר בית הדין המרכזי של הסתדרות 

הרוקחים. עד היום אני נתקלת באנשים שמספרים לי על עזרתו הרבה של אבי לחולים בעצה , 

ונות לחכות זמן רב לתשלום. אולי יותר מכל תעיד פגישה מקרית שהייתה לי  לפני הסברת פנים ונכ

כחודש  בתחנת אוטובוסים בעיר . בעודי מחכה לאוטובוס הגיעה אישה צעירה בהריון שאף היא 

המתינה לאוטובוס . הרגשתי שהיא מסתכלת עלי במבט ארוך , ולבסוף אמרה : "שמריהו ? "  

בתו של..." כרבים אחרים ( . אמרתי "כן , ומי את בבקשה ? " , " סתם , אפילו לא טרחה לומר ")

 ילדה מהשכונה " ענתה והסבה את ראשה . סוף השיחה .

 

 אחרים במשפחה  שעסקו ברוקחות .

 

 

. מרים הייתה אחותו של אבי ומגיל צעיר נכנסה לעזור בבית המרקחת .  מרים לוי ) הוזכרה לעיל (

היא הייתה עוזרת רוקחת ) לא מוסמכת ( , ושימשה כעוזרת רוקחת בבית מרקחת "אברמסקי" 

לגור בת"א . לאחר מכן עבדה כמזכירה רפואית בקופת חולים "מכבי"  9148 –בת"א כאשר עברה ב 

 . 9118בת"א עד למותה בסתיו 

 

 

חיה . בעלה של חיה היה שלמה שטמפר , שאף  –לסבי, פישל לוי הייתה גם אחות   שלמה שטמפר

הוא היה רוקח לא מוסמך . לפי עדותה של אסתר שרף למד שלמה שטמפר את מקצוע הרוקחות 

 משני גיסיו :מוטקה ופישקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



911 
 

 

 מסמכים ותצלומיםעוד 

 

היה ממייסדי השכונה "זכרון משה" גם  . מרים,אשתואחיה של –יוסף זיו -גיסו של פישקה 
בעת לידת  92-בת ה נפטרה אשתו זוארבעת ילדיו אולם אפישקה בנה בשכונה בית למשפחתו 

 .בשכונההבן החמישי ופישקה לא המשיך להתגורר או לעבוד 

יני הפך להיות מהנדס העיר ירושלים לאחר מלחמת העולם הראשונה נינו של גיני הוא שדר ג

  0318כה לבן ציון גיני היא משנת הבר. יואב גינאי-הרדיו והטלוויזיה

 

 ת המרקחת לרחוב יואליבעבר  0318בשנת 

 ושם התקיים עד לסגירתו
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 החולים של -ומרפא" שהייתה קופת -הצעה להסכם תשלומים  בין פישל לוי ובין חברת  "ארוכה

 3213שנת  העדה הבוכרית
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 כולל שומרי החומות ובין פישקה לגבי תשלומים עבור תרופות ומוצרים אחריםהסכם בין 
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 בחג הסוכות, ירושלים–אונגרין -תיב

 החומות" --התושבים כאן השתייכו לכולל "שומרי

 כאן התגוררה משפחתו של מיכה מצד סבו )משפחת שטמפפר(
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3293-"הסכם עם " קופת חולים עממית

 

אי ונתן במשך חמש עשרה שנים עזרה לאלפים מכל ריקעל ידי נדבן אמד בתרצ"ד המוסד נוס
 שדרות הישוב
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 אשור לקבלת טיפול מועד העדה הבבלית

את בני העדה  גלייצועד עדת הבבלים נוסד בראשית שנות העשרים בירושלים על מנת 
בפני שלטונות המנדט הבריטי. שכמו ארגונים דומים לו באותם שנים, עבד לרווחתם של 

 בני העדה בירושלים. 

מטרתו המוצהרת של הוועד היא לכן "לדאוג לקליטתם החומרית והרוחנית של עולים 
חדשים מעיראק וכן לסייע לנזקקים מבני העדה: חולים ,קשישים, אלמנות ויתומים 

 ".ופליטים שהגיעו מבגדד

 

 

לימים שמשה עוזרת רוקחת בבית  .מרים לוי  בתו של פישקה בבית המרקחת בשכונת הבוכרים
 המרקחת "אברמסקי " בתל אביב.
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בבית  -והרוקחת דורה גרינברג )מימין( בנו של פישקה ד"ר שמריהו לוי עם אחותו מרים
 המרקחת

 

 של.פירבים מרוקחי ירושלים החלו את פעילותם בבית המרקחת של 

 מאחר והוא לא החזיק בידו דיפלומה היה צורך בהעסקת רוקח אחראי בבית המרקחת.

ר ובעלה חושפישקה.  החלה את דרכה המקצועית אצל  רוקחת אחראית ,שחור -פרידה פבריץ 

 .ניהלו אחר כך בתי מרקחת ידועים בתל אביב 

 דודו של בוז'י הרצוג.נשאה ליעקב הרצוג איש משרד החוץ  -בעצמה רוקחת-פרידה שחורבתה של 

הראשון של "קופת שוכמן אשר ניהלה את בית המרקחת –את פרידה שחור החליפה פנינה לרנר 

 .חולים" בירושלים
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 0319שוכמן בבית המרקחת הראשון של קופת חולים בירושלים -הרוקחת פנינה לרנר

 

 מצולמת עם שמריהו ואחותו מרים.ה גרינברג הייתה  זו דורהאחר כך 

 

  

 בשכונת הבוכרים שמריה לוי בבית המרקחתד"ר  
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 פנים בית המרקחת בשכונת הבוכרים
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בוכרים בשכונת ה 31 עומד בפתח בית המרקחת שברחוב יואל ,בנו של פישל ,ד"ר שמריהו לוי
 בות".או כפי שנקראה גם "רחו
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 האבפישקה 

 

 .6091התמונה צולמה בשנת 

 עם ילדיו שמריהו התינוק ושלמה ,אחד מהשלישיה.תומים,אב לחמישה י 11-פישקה האלמן בן ה

 חת האם שנפטרה בעת לידת פשמריהו  טופל על ידי הסבתא מערל ושאר הילדים על ידי בני מש

 .שמריהו ואחותו התאומה שנפטרה
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-עומדהברית –לוי בנו הבכור של פישקה בטקס סיום לימודי המשפטים בארצות  יצחק  -משה
 . שני מימין

 שמעון אגרנט-לבוא  לעתיד -שופט בית המשפט העליון -שב שני משמאליו 

 

 גם בפעילות ציבורית,פישל עסק מעבר לעזרה הפרטנית וההתמסרות לתושבים ובני משפחותיהם 

 לטובת הזולת. כמו יתר בני משפחתו הרבה להתנדב

 על הנהגת חיי הציבור חבר פעיל באגודת "אחוה"  שתפקידה היה עזרת אחים הדדית והשפעה ההי

 כדי לתקנם ככל האפשר.

יר עהתרוקנות הע העתיקה של ירושלים וכדי למנו-פעל עם אחיו מוטקה למען הישוב היהודי בעיר 

 חזקה בעקבות הפרעות בעיר. מאוכלוסייה

 רי ההגנה שתמיד מצאו אצלו מקום מחבוא לנשק  וקבלו ממנו עזרה רבה.הגיש עזרה רבה לחב

 בביה"סההורים  -מראשוני ועד פעל למען החינוך בעיר.תרם והתרים ל"הסתדרות הציונית" ו

 "תחכמוני" בירושלים.

 .עד העיר ירושלים" ווהיה מועמד ל"

 ועוד כהנה וכהנה.
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מרים  ישראל,: של פישל ואסתר המשותפיםהילדים הקטנים היושבים הם ילדיהם 
 .ורבקה

 נפטר.-דב-:יששכר בן משותף נוסף שנולד להם
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בית הספר "תחכמוני" מתגאה בבוגר שמריהו לוי הסטודנט לכימיה באיטליה ומעניק לו את 
 הכבוד לברך את התלמידים בשם הבוגרים

 את לימודיו  התיכוניים  עשה שמריהו ב"גמנסיה העברית".
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 ה

"רחוב אחד יש בירושלים ופישל לוי שמו שהלך לעולמו והתעניינתי לדעת מיהו אותו 
רחוב פישל לוי היה   "  אדם שזכה שיקרא רחוב על שמו והגידו לי שרוקח היה בירושלים

 בשכונת "בית ישראל".

 לא ידעו גבולות לפישקההאהבה והערצה שרחשו 
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 .הודעות ב"דואר היום"

 שולח תנחומים למשפחה, הרב שולמן הוא נכדה של אלקה דודתו של פישקה 

 לאח )מוטקה אפטייקר( ולאחות)חיה שטמפפר(.

  :בעיתונים פורסמו עוד הודעות רבות

 ,"האיש יקר הרוח ועדין הנפש"ועד חברת "עזרת נשים" מתאבל על 

 ,"על האיש היקר באנשים"משפחת שאר ישוב  
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 לנהל את המשפחה .המשיכה  -אלמנתו אסתר, פישקהלאחר מותו של 

 מרים מימין ושולמית משמאל . -בקדמת התמונה בנותיו של מוטקה

 .הבנים –ולצידה שמריהו ומשה  אסתר,לידה העוזרת התימניה-מאחור מימין 

 התמונה צולמה בביתה של אסתר.

 

 

 



 

 

 רדכי לוי  )מוטקה אפטייקר(מ
 

 5518נפטר בירושלים   5881נולד בירושלים 

 

 

 

 

 

 של אסתר שרף ז"ל בתו של מוטקה ככתבם וכלשונם. זיכרונותיהאת  כאן אנו מביאים 

 רל לוי.ער ומעטקה היה בנם השני מתוך שלושה של יששכר בומ

 ה שטמפפר.אחיו הבוגר ממנו היה פישקה ואחותו הצעירה חיה שנישאה לשלמ

 וולוול ירוזלימסקי.-אמו יאח–את מלאכת הרוקחות מדודו למד  מוטקה 

 לאחר שהתמחה במקצוע פתח בית מרקחת ברחוב היהודים בעיר העתיקה מעל הקרדו.
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 וררלהתגלאחר שהשלטונות דרשו להצמיד מעבדה לבית המרקחת עברו ,יותר מאוחר 

 ית החולים "ביקור חולים" הסורית ובקרבת מקום לב הכנסייהברחוב אררט ליד 

 .מעל בית המרקחת התגוררה המשפחה

 טייקר".פהחצר של מוטל א"ום קבשנים אילו נקרא המ

עם בעלה מסלוצק לאחר שכל ילדיהם נפטרו והרב  המוטל נישא ליהודית גרפינקל אשר הגיע

 .בחיים  שיישארולהם ילדים  ייוולדובמקום הבטיח להם שאם יעלו ארצה 

 ה.ואומנם כך הי

 למוטקה ויהודית נולדו ארבע בנות ובן,

 אסתר שנישאה למהנדס אביגדור שרף ,פנינה שהתעוורה בילדותה בגלל גידול בראשה

 מרים ושולמית שנישאו לשני אחים לבית כהנא.ו

 הבן דב נהרג על הר הצופים במלחמת  השחרור.

בתיהם או המרקחת והמשיך לטפל בחולים ב-עזב מוטקה את בית 7191במאורעות שנת 

 בביתו.

 .דות רבותגנרקמו סיפורים ואה על מוטק

לפני כשנה ישבתי בחדר עם חבר לעבודה כאשר הוא הזכיר את בנו מוטקה ופתאום הפליט 

 "מוטקה אפטייקר".

 סבתו של הנער קוראת לו כך.-שאלתי אותי מדוע אמר זאת ואז סיפר לי שאמו

לאמו ושאל אותה ואז ספרה לו האמא  והוא לא ידע בדיוק אבל התקשר ,שאלתי אותו מדוע

 על מוטקה שאותו אינה יכולה לשכוח..

לדותו יבית ישראל אותו זכר מכשמיכה ביקש לאחרונה לראות את ביתו של מוטקה בשכונת 

 לא היה צריך לטרוח .

 .הוא לא נשתכח–תושבי השכונה הראו לו את הבית וספרו לו על מוטקה ועל טיפולו בהם 
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 כרונותיה של אסתר שרף ,בתו של מוטקה ,על אביה ומשפחתולהלן זי

 בחרנו להביא את הדברים כפי שנרשמו מפיה של אסתר.

 במהלך בדיקותינו הסתבר כי פרטים רבים שלא היו קשורים ישירות במוטקה לא היו מדויקים.

 למרות זאת החלטנו לא לשנותם.

 ים בפרקים הנוספים.()פרטים מדוייקים יותר  והנוגעים באבות המשפחה מצוי

 

 

 אסתר שרף )לוי( אחת מארבע בנותיו של מוטקה

 בצעירותה
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 נר

–ההזמנה לחתונתו של מרדכי לוי לפני למעלה ממאה שנה בכתובת בה נערכה החתונה 

אין לנו מושג מה היה –התגוררה באותה התקופה מש' ווינשטוק  66בתי אונגרין מס' 

 המשפחות. הקשר בין 

 

 הדיה אפשטיין–אסתר שרף ז"ל . רשמה בתה מפיה של 

 

 המשפחה מצד מוטקע אפטייקער

 

באבע באשע ירושלמי הסבתא של מוטקע אפטייקער )הרוקח( באה מוילנה כתינוקת בעליה 

? כדאי לבדוק בספרי  91-של המאה ה 03-של תלמידיו וצאצאיו של הגאון מוילנה )שנות ה

לדתה והיא כבר נולדה בארץ. לפי מסורת ההסטוריה(. יתכן גם שההורים עלו טרם הו

 במשפחה היא "מצאצאיו של הגאון מוילנה דרך אחת מבנותיו".

 

אמי אסתר שרף )למשפחת  לוי( זוכרת את סבתא באשע כבר בתור זקנה סנילית שהתגוררה 

במושב זקנים בכניסה לירושלים. אביה מוטקע אפטייקער היה לוקח אותה לביקור לעתים 

איז ווער ביסט דו? )מי אתה( ולאחר שענו לה  –הגה לשאול כל אחד מהנכדים קרובות. היא נ

כעבור כמה דקות שכחה ושאלה שוב וחוזר חלילה. באשע נשארה אלמנה צעירה מטופלת 

שני בנים ושתי בנות. הבנים: וולוול ירושלמי, שלאחר ימים הפך רוקח  -בארבעה ילדים  

פסל  –ה שדכן ירושלמי )בנו היחיד דוד ירושלמי )ממנו מסתעפת משפחת ירושלמי(  ושלימל'

 שמת חשוך ילדים( והבנות: אלקה )ממנה מסתעפות משפחות שולמן, ינובסקי, שפירא( 
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 הרב קניאל שהיה רבה הראשי של חיפה היה נשוי לבתה של אלקה

 אלקה הייתה בתה הבכורה של הבובע באשה

 בן בתו מרים.-הוא של נכדו של מוטקה טקס הנישואין
 

 

 

 

 ומערל )מרים( הצעירה בילדים ממנה מסתעפת המשפחה שלנו. 

 

שלימל'ה שדכן היה דלפון כל ימיו ומצא פרנסתו בקושי מן השדכנות. על חוסר הצלחתו או 

 –ויל זי יו, ויל אער נישט, ויל אער יו, ויל זי נישט  –קשיים בשידוכים היה מתלוצץ 

לא.  –לא כשהבחורה אומרת כן אומר הבחור  –ור אומר כן  אומרת הבחורה כשהבח

שלימל'ה היה חולה לב ובילדותו ניבאו הרופאים שלא יאריך ימים, אבל הוא האריך ימים 

 יותר מכל אחיו. 

 

וולוול אפטייקער )ירושלמי( היה נער צעיר כשיצא לעבוד ולעזור בפרנסת המשפחה לאמו 

עבוד כנער שליח אצל רופא יווני שעבד בירושלים ד"ר מזרייקי )סוף האלמנה. הוא התחיל ל

(. הרופא ראה שהנער נבון והתחיל לקרב אותו אליו וללמד אותו 91-של המאה ה 03-שנת ה

רוקחות ורפואה. הוא כל כך סמך עליו שהיה שולח אותו לביתם של החולים, וולוול בדק את 
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רוקח ומי הוא מקרה קשה שהרופא עצמו צריך החולים והחליט מי יכול להסתפק בבדיקת ה

לבדוק אותו. במשך הזמן עבר וולוול לעבוד עם ד"ר אבושדיד שהיה רופא מפורסם 

 בירושלים. 

 

 

 ד"ר אבו שדיד

 

 

 

 

כשכבר הקים משפחה עבר וולוול לגדרה והיה עובד שכיר בבית המרקחת של יותר מאוחר 

גדרה. אבל עוד קודם לכן כשעבד כשכיר, כנראה בבית המרקחת של ביה"ח משגב לדך, 

)וולוול לא עבד אף פעם כעצמאי בבית מרקחת פרטי משלו( הספיק להכניס את שני 

הרוקחות והרפואה והם עתידים היו  פישקע ומוטקע לענייני –האחיינים שלו בניה של מערל 

לפתוח כמה שנים אח"כ בתי מרקחת בירושלים. מוטקע פתח בית מרקחת בעיר העתיקה 

 ברחוב אררט ברובע הארמנים ופישקע בשכונת הבוכרים בירושלים. 

כשנישאה לבעלה יששכר בער לוי. יששכר בער היה  90מערל הבת הצעירה היתה בת 

כן גם שהיתה לו סמיכות לרבנות(. הוא הגיע עם אשתו ארצה תלמיד חכם ואדם מכובד )ית

מתוך תקווה שייוולדו לו כאן ילדים היות והיה חשוך בנים. הוא כבר היה אדם  03-בשנות ה

מבוגר בשנות הארבעים לחייו. אשתו לא ילדה לו בנים ונפטרה. מצבו הכלכלי היה טוב, לא 

כי היו לו זכויות לקבל מכספי החלוקה בשני ברור אם עלה מפולניה או מהונגריה אולם ידוע 

הכוללים גם יחד שהיו אז כוללים עשירים. )כינויו היה גם ההונגרשער וגם הווארשווער(. 

הוא עלה יום אחד לקבר אשתו בהר הזיתים וליד קבר סמוך ראה נערה צעירה  9781בשנת 

. הנערה מצאה חן 03 והוא בן 90עומדת ליד קבר אביה, זאת היתה מערל. היא היתה אז בת 

בעיניו והוא שלח שדכן לברר מה ה"ייחוס" של המשפחה. מערל היתה נערה ענייה ויפה 

ממשפחה מיוחסת. בסופו של דבר הם התחתנו ובן נ"ב שנים נולד לו בן )בגימטרייה שניהם 

(.  הבן הבכור הוא פישקע )לימים אפטייקער(. כעבור חמש שנים נולד מוטקע וכמה שנים 05
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חרור בנו של השחייקה. דודי דוב ז"ל שנהרג במלחמת  –ר מכן נולדה הבת הצעירה לאח

מוטקע ואחיה של אמי אסתר נקרא ע"ש סבו יששכר דוב. ואילו בנה של חייקה נקרא יששכר 

 ע"ש שמו השני של אותו סבא. 

בערך ואילו יששכר דוב האריך ימים כך שלמרות ההפרש  03בגיל  –מערל נפטרה צעירה 

ונפטרה  9781-נפטר רק מספר מועט של שנים לפני אשתו. מערל נולדה כנראה ב בגיל

. אמי היתה אז ילדה צעירה והיא זוכרת את 9190-לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב

אביה מוטקע בוכה על מות אמו. היא היתה צעירה  מכדי להבין מדוע הוא בוכה אולם היא 

מרים. מספרים  -ים, נקראת על שמה של סבתא זוזוכרת את הבכי. דודתי, אחות אמי, מר

כל דבר  –עליה שהיתה מסודרת ונקייה מאוד ובתוך השידה היו מונחות חבילות עטופות 

 במקומו. 

באבע באשע )בתיה( היתה אישה מעשית מאוד. היא פרנסה בקושי את ארבעת הילדים לאחר 

התפרנסה מבישול בחתונות. שבעלה נפטר.  היתה לה כנראה חנות קטנה בעיר העתיקה וכן 

כשהיתה מתמקחת עם לקוחותיה בחנות היתה טוענת שבגלל עסקה זאת היא "מאבדת את 

אז את תאבדי את הראש  –הראש" )איך פאליר די קאפ( = מפסידה, וכשהלקוח היה עונה לה 

 אז ממה אחיה? –היתה עונה לו 

 

ום אפריקה על מנת לעסוק לדר 9155-בתוך המשפחה היו יחסי עזרה הדדית. מוטקע נסע ב

במסחר ולפרנס את המשפחה שפרנסתה לא היתה מצוייה. משפחת שפירא בניה של אלקה 

סייעו לה. הם גרו בדרום אפריקה ועסקו שם במסחר. ובאותו זמן וולוול ניהל את בית 

 9150-המרקחת של מוטקע בעיר העתיקה. עסקיו של מוטקע שהיה סוחר גרוע לא צלחו. וב

רצה. מוטקע היה ממלא את מקומו של וולוול בבית המרקחת במשגב לדך כאשר הוא חזר א

הוא היה יוצא לבקר את החולים, וכך הלאה. מאוחר יותר עבר וולוול לעבוד כשכיר בבית 

 המרקחת של המושבה גדרה. 

 

הכניסה לכנסיה האשורית ברחוב אררט שעל יד בית המרקחת של מוטקה 

 בעיר העתיקה
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היא גרה עם ילדיה בדירה שכורה ליד הכותל המערבי. מדי ערב שבת  –וחזרה לסבתא באשע 

יונה היתה נכנסת ועומדת על הארון בחדר. היו תופשים אותה וכבר היה להם "עוף" לשבת. 

נולד. מערל השאירה את התינוק עם אחיו בחדר ופתאום שמעה  כשמוטקע 0פישקע היה בן 

שהתינוק מפסיק לבכות. היא מיהרה אליו וגילתה שאחיו הכניס סמרטוט לפיו על מנת 

 שיפסיק לבכות. התינוק כבר התחיל להכחיל...

 שנה.  85והוא בן  9108ונפטר באוקטובר )סוכות(  9770-מוטקע נולד ב
 

 אם אמי למשפחת גרפינקלהמשפחה מצד סבתא יהודית 

 

עלו ארצה -ואשתו בריינה  ,שלמה זלמן גרפינקל -סבה של יהודית )אשתו של מוטקע(  

 מסלוצק )רוסיה(.

 

 ההודית לבית גרפינקל אשתו של מוטקי

 

 

 סמל העיר סלוצק

ק"מ  501ארוס בחבל מינסק ומשמשת בו כמרכז אזור. נמצאת כ־סלּוְצק )היא עיר בבל

 60,000כ־ 6006דרומה למינסק. העיר נמצאת במיזוג נהרות סלוצ' וביצ'יוק ומונה נכון ל

 תושבים.
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הדרך לקחה חצי שנה ועברו עליהם תלאות רבות, בין השאר שודדים התנפלו עליהם ושדדו 

י כל התינוקות שנולדו להם נפטרו. הסבא אותם. הם החליטו בעצת הרב לעלות ארצה כ

-אברהם דוד )אבא של יהודית( נולד בארץ או הגיע לארץ עם הוריו כתינוק. אברהם דוד מת ב

. היתה להם חנות בדים בעיר 7181במותו ז"א הוריו עלו ארצה בשנת  11והיה בן  7111

אנשים אמידים.  העתיקה בירושלים. שלמה זלמן היה נוסע לבירות להביא סחורה. הם היו

כשבלע חרצן של שזיף שגרם למותו. בריינה נשארה אלמנה צעירה  11שלמה זלמן היה כבן 

פייגל )אמו של ראובן מנדלסון(. היא המשיכה לנהל את החנות  –אברהם דוד ובת  –עם בן 

ה היה מנקר ומצבה ל היתה מפונקת מאוד ואנוכית. בעלולפרנס את משפחתה בכבוד. פייג

ה טוב. לעומת זאת מצבו הכלכלי של אחיה אברהם דוד היה לא טוב הוא נסע הכלכלי הי

לאמריקה כדי לפרנס את משפחתו ולשלוח משם כסף ובינתיים פרצה מלחמת העולם 

יהודית  –הראשונה ואי אפשר היה לשלוח כסף. בארץ נשארו אשתו שיינה דובה והילדים 

לבקר את דודתה המומה פייגל וריח חיים חשקה ורבקה. סבתא יהודית מספרת שהיתה באה 

לא היה כסף לקנות בשר. מעולם לא הזמינה המומה פייגל את  –הצלי היה עולה. בבית אימה 

-( ב7111-שנה בארה"ב ב 11אחייניה לארוחה. )אברהם דוד חזר ארצה לאחר שהיה של 

 בעצם ימי מלחמת העולם הראשונה נסעה שיינה דובה ובתה חשקה )חאשה רייזל( 7171

לארה"ב להצטרף לאברהם דוד. יהודית כבר היתה נשואה וכן חיים. רבקה היתה ילדה בת 

ונשארה אצל אחותה יהודית וגדלה יחד עם אחייניותיה. הדרך לארה"ב נמשכה חצי שנה.  79

הם נסעו דרך קושטא ושם עברה עליהם מגיפת טיפוס והיו מן הנוסעים שנפטרו. הם נסעו 

מריקאי היות והיו נתינים של ארה"ב. מקושטא המשיכו לספרד בקבוצה בחסות הקונסול הא

ורק בספרד )או פורטוגל( יכלו לעלות על ספינה לארה"ב. באחת הערים בספרד יצאה חשקה 

לטייל בעיר בלוויית חברה מן ה"שיירה" והן אבדו את דרכן ונטפלו אליהן חיילים ורק במזל 

ה פחד נורא זה. בתקופה יזכרה כל חי הצליחו להגיע ברגע האחרון חזרה לשיירה. חשקה

היה מצבם הכלכלי גרוע  –שאברהם דוד היה בארה"ב והילדים של שיינע דובה היו קטנים 

והסבתא בריינה שהיתה לה חנות בדים תמכה בהם. את העוני זכרה סבתא יהודית כל חייה. 

ה עבורה היא התחילה לסרוג מפית והחוטים נגמרו ואז באה לסבתא בריינה בבקשה שתקנ

תתירי את מה שסרגת ותסרגי שוב,  –פקעת נוספת של חוטים אולם בריינה לא הסכימה 

אמרה לה. האם היתה קמצנית או שאולי גם בידה לא היתה הפרוטה מצוייה והיתה צריכה 

לנהוג בחסכון? שיינע דובה היתה, כנראה, יתומה. לאמי לא ידוע דבר על משפחתה. ידוע רק 

היו לה כל קשרים משפחתיים. היא היתה אשה גבוהה ורזה. אמי  שמלבד דודה אחת לא

(. היא חיתה בארה"ב רק שנים 7171כאשר שיינה דובה נסעה לאמריקה ) 8היתה כבת 

הבת הצעירה רבקה נסעה  7171-בערב פסח. ב 7191-מעטות ומתה בהתקף לב ב

ים,  לאמריקה והצטרפה למשפחתה שם. הדרך עבורה היתה קשה. היא סבלה ממחלת

המוות הפתאומי של אימה. רבקה נשלחה  –ולאחר מכן לאחר כמה חודשים עברה טראומה 

לחנות לקנות ניירות על מנת לשים בארונות המטבח לקראת חג הפסח וכשחזרה מן החנות 

 במותה. יהודית התאבלה קשות על אימה.  11מצאה את אימה מתה. שיינע דובה היתה כבת 
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המלחמה כדי שלא ייקחו אותו לצבא התורכי. הוא התחבא  חיים גרפינקל התחבא במשך

בביתו של מוטקע במרתף. אחרי כמה זמן נמאס לו להתחבא והוא החליט להסגיר את עצמו 

לצבא התורכי. הוא היה אז כבר מאורש לאלקה. הוחלט שהם יתחתנו לפני שהוא מסגיר את 

האנגלי. התורכים לקחו אותו  עצמו וכך היה. הוא מסר עצמו לתורכים כשבוע לפני הכיבוש 

אות קשה. אימי זוכרת אותו יבדרך לדמשק והוא סבל מאוד בדרך, בין השאר חלה בדלקת ר

מנגן במנדולינה ושר )יפה(. זוכרת שהיה שוכב על הרצפה ואימי כילדה קפצה לו על הגב )כדי 

 91197אלקה היתה בת בית אצל יהודית ומוטקע. בפרעות  –"לרפא" כאבי גב(. אשתו 

מוטקע, אשתו והילדים עזבו את העיר העתיקה וגרו בביתם של חיים ואלקה שגרו בבתי 

ורשה )מחוץ לחומות(. אלקה היתה מאוד נקייה ויומיום נהגה לשטוף את הבית. יום אחד 

ברכה לבטלה.  –ביקר אותה אביה ושאל אותה מדוע לא ניקתה כדרכה את הבית והיא ענתה 

 לדים קטנים אין טעם לנקות את הבית. יהודית נעלבה מכך מאוד. היות ויש לה אורחים עם י

חיים, שלומקה )אבא של פנינה כרמון ובעלה של חייקה אחותו של מוטקע( ראובן מנדלסון 

)הבן של פייגל(, ואחיינים נוספים, עבדו בבית המרקחת של מוטקע וכך גם נכנסו למקצוע 

דרה. חיים עבד בהדסה במדור אספקה הרוקחות. שלימקה היה אח"כ רוקח של המושבה ח

כללית )כולל תרופות( ובגלל הבנתו בתרופות התקבל לעבודה. ברבות הימים היה מנהל 

מחלקת האספקה של הדסה. הוא שהעביר ודאג לאספקת התרופות מהדסה הישנה שהיתה 

( כולל הזמנת מכשירים רפואיים 7111ברחוב הנביאים לבית החולים החדש בהר הצופים )

חלקות ביה"ח. חיי המשפחה של חיים לא היו טובים. הוא התקדם בתפקיד ואילו אלקה למ

היתה אישה פשוטה שלא התקדמה ולא התאימה לאירועים של מכובדי ורופאי הדסה שהוא 

היה מוזמן אליהם. מוטקע, ובעיקר יהודית, לחצו עליו שלא יתגרש. אלקה אהבה את חיים 

 מאוד.

שון בא"י הוא נחת בשדה כלשהו בבקעה. שלימקה לקח את כל נחת האווירון הרא 7171-ב 

 ילדי המשפחה לחזות באירוע. אמי זוכרת שהוא נשא אותה על הכתפיים לכשעייפה.

שיינע דובה נסעה לארה"ב, התוכנית היתה שהבת הצעירה רבקה תיסע, היות  7171-כשב 

ם הוחלט מיד בלבד החישוב היה שתצטרך לשלם עבור רבקה כרטיס של 79והיתה בת 

בתחנת הרכבת שחשקה תיסע במקומה. רבקה כבר היתה מוכנה עם חבילותיה. שלימקה רץ 

להביא לחשקה את בגדיה לפי הוראותיה של יהודית. בגלל אי הבנה וחיפזון הביא לחשקה 

 בטעות במקום את הבגדים שלה את הבגדים של יהודית וכבר לא היה פנאי להחליף. 

 

בי"ס לבנות ב' בעיר העתיקה )הוא היה חדור  –ללמוד בבי"ס עברי מוטקע שלח את בנותיו 

תודעה של התחדשות השפה העברית( ואילו רבקה נשלחה ללמוד בבי"ס אוולינה דה 

בבנין שהיום  ל שתיסע להוריה לארה"ב. בי"ס זה פערוטשילד על מנת שתדע אנגלית לכ

בחמש שנים מאמי . רבקה היתה מבוגרת 11משמש את משרד החינוך שבטי ישראל 

 ובשנתיים מדודתי פנינה. 

יהודית ילדה את תינוקה הראשון )שמת כתינוק( והיניקה אותו באותו זמן שאימה שיינה דובה 

ילדה את רבקה. שיינה דובה לא יכולה היתה להיניק ויהודית היניקה גם את בנה וגם את 

ושרו יפה.  הסבא של  אחותה הצעירה. כל האחים והאחיות לבית גרפינקל היו מוסיקליים
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הנמצאת  "אבן יהושע"שלמה זלמן היה בין בוני השכונה  –יהודית שמת מבליעת חרצן שזיף 

בין בתי ורשה ורחוב שטראוס. שם היה ביתו ועד היום עומד שם עץ תאנה שנטע. אימי זוכרת 

 את רחוב שטראוס שהיה אז שדה ובו גדלו כלניות ומרגניות. לאימי היה השדה חוויה כי

כילדה שגדלה בעיר העתיקה השרוייה בצפיפות לא היתה רגילה למראה זה. היא זוכרת את 

 חיים יושב בשדה ושר את שירי א"י של פעם. 

שיינע דובה לאחר שבעלה נסע לאמריקה גרה בבית זה יחד עם אימה הבאבע בריינה וכאן 

של נישואין וילדים גדלו ילדיה. סבתא יהודית בצעירותה אהבה לרקוד ולשיר והמעבר לעול 

והמעבר לעיר העתיקה להיות סגורה ומסוגרת היה עבורה קשה. סבתי יהודית לא רצתה 

להתחתן עם סבי מוטקע. כשנפגשה איתו בפעם הראשונה הוא נראה לה חיוור והיא טענה 

מה  -שהוא חולני ולא רצתה בשידוך, אולם סבתא בריינה לחצה על השידוך היא אמרה לה

א את יכולה ללכת לטייל מתחת לשולחן )סבתא יהודית היתה נמוכה(. בעיני זכותך לסרב הל

רוקח, בעל בית מרקחת משלו, ממשפחה טובה.  –סבתא בריינה מוטקע היה שידוך טוב 

רבקה ספרה לאימי שתמיד רצתה להיות חולה. כי ילד חולה היה ישן במיטתו של מוטקע והוא 

טקע היה דמות אב. מוטקע היה לובש חליפות היה מטפל בו אם התעורר בלילה. עבורה מו

אלגנטי ויהודית עבדה קשה לכבס ולגהץ את חליפותיו. )אני זוכרת אותו  –ממשי סיני לבן 

כאשר כבר זקן ולא הקפיד על לבושו(. לפני גמר ביה"ס העממי אימי נסעה לטיול בגליל, 

היא התברר שהשכנה בחיפה חולקו בין משפחות יהודיות. כשאמרה למארחיה מאיזו משפחה 

שלהם היא קרובת משפחה. השכנה היתה רבקה הבת של וולוול ירושלמי הרוקח. רבקה 

היתה אחות. היא היתה נשואה אז. )לאחר מכן התגרשה מבעלה(. באותו לילה חלתה אימי 

והתחילה לשלשל והעבירו אותה לטיפולם של השכנים קרובי המשפחה. אימי זוכרת לטובה 

 , כל אותו  לילה טיפל בה במסירות. את בעלה של רבקה

כילדה אימי נסעה לחדרה לביקור ושלימקה לקח אותה רכובה על חמור וטייל איתה בלילה 

בתוך חורשות האקליפטוס להראות לה את חדרה. בפעם הראשונה ראתה אימי גורן בגדרה 

מוטקע נפצע אצל הדוד וולוול. באותה נסיעה הגיעו לגדרה ברכבת, והרכבת ירדה מן הפסים ו

קל. זכור לה שהם נסעו בקרון של בהמות. זכורים לה החבילות של הערבים והסירחון בקרון. 

בנסיעה אחרת כשמוטקע הלך למלא את מקומו של וולוול בבית המרקחת בגדרה, הוא לקח 

איתו את אימי. הם נסעו בעגלה. העגלה בגלל הבוץ שקעה בצד אחד ונטתה על צידה. מוטקע 

סתר נופלת והתכופף לחפש אותה ואז נפל וכנראה איבד את ההכרה לכמה חשב שבתו א

 רגעים. 

 

החתונה של חיים גרפינקל היתה במרתף הבית לפני שמסר עצמו לתורכים. מוטקע סבל 

מבעיות בקיבה. )זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה(, שלחו אותו לריפוי בקהרלסבאד. 

ים ארציאלי שבאו מוינה על מנת לבדוק את הוא חזר באניה. בדרך חזרה פגש את האח

התנאים בארץ כדי להכין התיישבותם פה. בוינה נשארה אימם, אחותם וכלה של אחד מהם. 

בינתים, פרצה מלחמת העולם הראשונה ונשארו שניהם בארץ ללא אמצעי קיום. מוטקע דאג 

בעיר העתיקה להם כל זמן המלחמה. פרץ ארציאלי היה שען ומוטקע עזר לו לפתוח חנות 

ברחוב היהודים וליצחק אחיו עזר בהשגת משרה כמזכיר בית החולים שערי צדק. מאז 
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 הנשארה בין המשפחות ידידות רבת שנים. אחר המלחמה באו ארצה האם והאחות וכן הגיע

, פרץ "בצלאל"כלתו של יצחק. פרץ, מוטקע, וילדיו של מוטקע נהגו ללכת בשבתות לביקור ב

. )אני עדיין זוכרת את חנותו ברחוב שלומציון בירושלים ובה חפצי ערך היה חובב אומנות

 ועתיקות(. 

 

הארמני שלומצה ליפמן היתה שכנה של מוטקע ויהודית בעיר העתיקה. הם גרו אז ברובע 

וה )בת השכנים( אבל היא לא רצתה בו. שלומצה לחצה ברחוב אררט. פרץ התאהב בח

בבית. ביתם כלל שני חדרים מאוד אצל מוטקע  ולבסוף הם התחתנו. החתונה התקיימה

גדולים ועל כן אפשר היה לקיים בו חתונות. גם לשכנים וידידים אחרים ניתן הבית לטקסי 

חתונה. את כל הרהיטים היו מצופפים בחדר אחד ובחדר השני התקיימה החתונה. אימי 

ת זוכרת שכילדה קטנה ונמוכה עמדה על השידה שעמדה בפתח החדר על מנת שתוכל לראו

הציל מוטקע זוג זקנים, רב ואשתו. הם גרו ליד  7191-7197-טוב יותר את החתונה. בפרעות 

הכותל המערבי והמקום היה מסוכן. מוטקע פינה אותם לביתו ונתן להם את מיטתו. יהודית 

רגזה כשלקחו ממנה את מיטתה. מוטקע היה רץ להשיג חלה לזקן כי היה מסוגל לאכול רק 

 חלה שרויה בחלב. 

 

חיה סלומון. היא היתה אלמנה וגרה עם בנה,  –לסבתא מערל, אימו של מוטקע, היתה חברה 

כלתה וילדיהם ליד הכותל המערבי )ברחוב חברון(. כשהודיעו למוטקע על סכנת הפרעות 

הארמני והם גרו בביתו ע ביהודים, רץ לפנות בוקר והביא את כל המשפחה אליו הביתה לרוב

ב סלומון )הבן( היו שונאים בין הערבים וחיפשו אחריו ואימי זוכרת עד שהמצב השתפר. ליעק

כיצד התחבא מפניהם. ימים רבים גרה המשפחה בביתם. חיה סלומון שהיטיבה לעשות 

 לבטא תודה.  –יושבת ומתקנת בגדים  הייתהעבודות יד 

 מאוחר יותר נשארה חיה סולומון לגור לבדה בעיר העתיקה. כל ערב שבת נשלחה אימי

ה )על יד וחר יותר כשעברה לגור בשכונת אחולהביא לה הביתה דגים ואוכל אחר לשבת. מא

שכונת גאולה( ומוטקע ומשפחתו עברו לגור בשכונת בית ישראל, המשיך המנהג ששולחים 

 לה אוכל כל ערב שבת. היא האריכה ימים, ולאימי זכור ביתה הנקי מקושט במפיות עבודת יד. 

 

תה שכונה שגרו בה אשכנזים בלבד. ברבות הימים נכנסו לגור בשכונה שכונת שערי חסד הי

משפחות מעדות המזרח שהיו מרובות ילדים. המומה )דודה( פייגל ובעלה אלתר מנדלסון 

)המנקר במקצועו( גרו שם, כשאשתו פייגל התלוננה בפני בעלה שהרעש של הילדים מפריע 

 ריכה לעזור להם לטפל בילדים. אין לך מה להתלונן, להיפך, את צ –לה אמר לה 
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גם בימי הפרעות היה מוטקע הולך "לביקורי בית" אצל חולים. באחת הפעמים ערבי ניסה 

 לדקור אותו בסכין ובנס ניצל. 

 

יורדת לקנות חלב שנחלב נגד עיניה מן  הייתהרועה היה עובר ליד הבית עם עזיו. יהודית 

. בשלהי הקיץ היו קונים מים שהובאו בנאדות. העזים. אימי זוכרת את טעמו הנפלא של החלב

 –מים לשתיה שהיו מביאים מהבורות של הר הבית. מים אלה שמו בטנז'ה  –היו שני סוגים 

מי באר איוב  )ביר איוב( אלה היו מים מלוחים  –ד חרס ענק ששימש למי שתייה. וסוג שני כ

ץ כשכבר אזלו המים בבור ששימשו לכביסות ולרחצה. את המים האלה קנו בסוף עונת הקי

פת רצפות ולאחר במי הכביסה השתמשו שימוש חוזר לשטי –שבחצר הבית. המים היו יקרים 

 ימוש. שמכן לשטיפת בית ה

 –)שהיה עם המשפחה ביחסים טובים  –אחמד ג'עוני  –בערב בכל מוצאי חג פסח בעל הבית 

ול רפואי ממוטקע( שלח היה חשוך ילדים ואשתו היתה חולנית והיתה מקבלת עצות וטיפ

 מגש גדול ועליו פיתות, חמאה, דבש וכל טוב.  –למשפחה סיניה 

  הבית והחצר ברחוב אררט היה קודם לכן בי"ח של המיסיון, רק אח"כ הפך לבית דירות .

בזמן מלחמת העולם הראשונה הלשינו לתורכים על מוטקע  שהוא עוסק ללא רישיון ברפואה 

ספר ימים בקישלה)תפסו אותו "על חם" עם בקבוקי תרופות בכיסו( או ברוקחות(. הוא ישב מ

שילמו שוחד לתורכים והם שיחררו אותו. אחר כך הקפיד מאוד שאת בית המרקחת ינהל 

רוקח שכיר בעל רישיון. היה גם רופא צמוד לבית המרקחת. שני חדרים צמודים לבית 

רופא קיבל את החולים. המרקחת )בחדרים שקודם לכן גר בהם פרץ ארציאלי( ושם ה

 הרוקחים השכירים היו אופטלקה, רוקח ערבי שכיר, רבקה ברמן. 

( כבר נולדה בדירה ברובע 7191אימי נולדה בדירה ברחוב היהודים. דודתי מרים )נולדה 

)?( היה חורף קשה. המשפחה גרה אז ברובע הארמני. באותו חורף ירד  7171-הארמני. ב

סה עד כדי כך שאי אפשר היה לפתוח את הדלת. יותר מאוחר שלג כבד וכיסה את כל הכני

פינה את השלג ופילס את  מוטקעהגיע פציינט של מוטקע שביקש שיבוא אליו לביקור בית. 

הדרך וניתן היה לפתוח את הדלת. אימי זוכרת שלקחו שלג המיסו אותו בכלי על הגחלים וכך 

 היה להם מים. 

 

רת מסך מבד ערבי. בצד אחד היו המיטות ובצד השני מדורים בעז 1-החדר הגדול חולק ל

שולחן וספה, כך שתהיה פרטיות לבנות. אימי ישנה עם רבקה במיטה אחת. אימי היתה 

שנים. היא ישבה באותם ימי שלג מכורבלת בשמיכה  1-צעירה מרבקה )אז גרפינקל( ב

ים רבקה מתקשה במיטה והסבירה לרבקה תרגילי חשבון ולא הבינה איך דברים כל כך פשוט

 לקלוט. 
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כשפתחו את ביה"ס לבנות ב' הכניסו את אימי לכיתה א'. היא היתה יותר מבת שש )את הגיל 

המדויק איננה זוכרת(. אימי היתה קטנה ונמוכה ולכן הכניסו אותה לכיתה א' שם למדו 

לא רצתה ללכת לביה"ס היה לה  –התלמידים לקרוא ולכתוב. היא חזרה הביתה בבכי 

ם בכתה. מוטקע התערב, בחנו את אימי והקפיצו  אותה כיתה. פנינה למדה עם אמי משעמ

ולהחזיר גם כן באותה כיתה ואימי היתה צמודה אליה; היתה צריכה לקחת אותה לביה"ס 

 אותה.

והמשיכה לתפקד כאשה רואה  פנינה, בתו של מוטקה שהתעוורה בגיל צעיר

 לכל דבר

 

 במומה עוררה תשומת לב. פנינה  –אימי בושה כלפי הילדים 

והאסון קרה כשהייתה בת שש. היא חלתה, איבדה שיווי משקל וקיבלה  7111-פנינה נולדה ב

חום גבוה. הרופאים מצאו שיש לה ציסטה במוח הקטן. לולא הניתוח היתה הולכת לעולמה. 

 מוטקע קיווה שבבית החולים האוניברסיטאי בבירות ינתחו ויצילו אותה.

 

 

 

 ( בנו את השכונה זיכרון משה. מוטקע בנה בית 7171מים )באותם הי
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בזיכרון משה. בית זה נמכר על מנת שיהיה כסף לנסוע לבירות לניתוח. מוטקע היה עם פנינה 

 בבירות מספר חודשים ואחר החליפה אותו יהודית, 

 ובאותם חודשים חשקה ניהלה את הבית. 

יתה התקדמות ברפואה בכלל וברפואת אחרי מלחמת השחרור חשקה כתבה לאימי שהיות וה

. היה 11111-העיניים בפרט, מומלץ לשלוח את פנינה לארה"ב על מנת שיטפלו בה זה היה ב

אז צורך ברישיון ממשרד הבריאות על מנת שיממן חלק מההוצאות. אימי עבדה אז בהדסה 

שבניתוח  עם פרופ' הלפרין )רופא עצבים( והיא התייעצה איתו. הוא בדק את פנינה ומצא

קטעו לה את עצב הראייה. עד שנתיים אחרי הניתוח אולי ניתן היה משהו לעשות ולתקן, 

אולם מאחר ועברו כל כך הרבה שנים אין כל סיכוי לרפא אותה. הם פגעו בניתוח גם בשיווי 

המשקל שלה. פנינה לא יכלה ללכת לבדה היות ונוסף לכך שלא ראתה לא היה לה שיווי 

והוא אישר את קביעתו של  11-ה אותה להתייעצות לנוירוכירורג נוסף במשקל. אימי לקח

 פרופ' הלפרין. 

 

( יום יום התקיימה בביתו 7111או  7119-חלה בדלקת ריאות )ב כשפישקע )אפטייקער(

שבועות עד  1קונסולטציה של ד"ר הלנה קגן, ד"ר פרופר וד"ר ולנשטין וכך זה נמשך 

 מתוך ידידות ללא כל תשלום.  שפישקע נפטר. הרופאים עשו זאת

 

 בתו של מוטקה עם בעלה אברהם כהנא ,שולמית

בעבר טחנת  הייתהאימי מספרת: היינו הולכים ברובע הארמני בסמטה לביה"ס. ממול ביה"ס 

לו טחנת קמח ואח"כ מכרו  הייתהשלימה זלמן)  –שייכת לסבא של יהודית  שהייתההקמח 

הלכה לביה"ס עם פנינה בסמטה מוקדם בבוקר. בדרך  לו חנות בדים(. אימי והייתהאותה 

התנפל על פנינה ארמני קטוע יד, )תקיפה מינית( אימי צעקה והארמנים בשכנות יצאו להציל 

צריכה להיות צמודה לפנינה.  הייתהלשחק חופשי כי  הייתהאותן. בהפסקות אימי לא יכולה 

הילדים מסביב היו מסתכלים  צריכה לקחת את פנינה כשכל הייתהגם לבית הכנסת אימי 

בהן. זה השאיר באימי הרגשה לא נעימה ועד היום יש בה התנגדות ללכת לבית הכנסת. 

מוטקע דרש שלכל טיול אימי תיקח גם את פנינה והיא זוכרת את עצמה הולכת שלובת זרוע 
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. עם אחותה הנכה לכל מקום. אימי לא הלכה לתנועת נוער ולמחנות עבודה בקיבוצים בגללה

היא העדיפה שלא ללכת על מנת שלא תהיה מוכרחה לקחת עימה את אחותה. אומרת אימי 

אז נפתח ביה"ס לעיוורים והיו אפשרויות שתילמד שם ותתפתח, פנינה  –"ייסלח לי אבי ע"ה 

היתה המוכשרת בין הבנות. יכולה היתה להיות מורה. הוא גרם עוול לשתינו". מוטקע לא 

רואה. הוא האמין שהיא רואה ובעתיד תשתפר ראייתה וסירב השלים עם כך שביתו לא 

לשלוח אותה למוסד לעיוורים. פנינה היתה "שחקנית" היא עשתה עצמה רואה; היא זכרה 

צבעים והיתה מקשיבה לתיאור של צבעים )כגון צבע הבגדים( ואחר כך היתה חוזרת על כך 

ל אחות מסורה מאוד. אבל על מנת ליצור רושם שהיא רואה. לאימא היה במשפחה שם ש

בתוך ליבה התלות הזאת של פנינה בה "אכלה" אותה. יהודית היתה שבורה ממצבה של 

פנינה ואימי רצתה בכל יכולתה להקל על אימה. יהודית היתה אישה פשוטה )אפילו עברית 

דיברה רק אידיש( ומטופלת במשפחה ועל כן בכל הדברים סמכה על מוטקע  –לא למדה 

יל, על כן לא עלה בדעתה לחלוק על סמכותו. אם אימי לא היתה עוזרת בעניין שהיה המשכ

פנינה העומס היה נופל על יהודית. אימי למדה בביה"ס לבנות ב' עד כיתה ו' ועד אז פנינה 

היתה צמודה אליה. כשעברה ללמוד בבי"ס מחוץ לעיר העתיקה פנינה כבר לא המשיכה 

ל שבנות תמשכנה בלימודים. בכל שנה נשרו מספר בלימודים. באותם ימים לא היה מקוב

בנות מביה"ס על מנת לעזור בבית או לעבוד כעוזרות בית בבתי אחרים ולסייע להוריהן 

בנות )השאר נשרו( ועל כן אי אפשר היה  8-1בפרנסה. בסוף כיתה ו' נשארו בכיתה רק 

סמוך למרכז כלל היום  להחזיק כיתה והעבירו את הבנות הנותרות לביה"ס לבנות ג' )שנמצא 

ז'. גם שם היתה נשירה ואת התלמידות -הבית כיום נהרס(. שם למדה אימי בכיתות ו' -

הנותרות העבירו בכיתה ח' לביה"ס למל שם סיימה אימי כיתה ח'. אימי המשיכה אחר כך 

. יהודית מאוד רצתה שאימי תלמד. לעומת זאת מוטקע רצה "מזרחי"הללמוד בסמינר 

בבית המרקחת. היה למוטקע חשד שהרוקח השכיר והרופא "עושים עסקים" שתעזור לו 

מאחורי גבו. הוא רצה שאימי תפקח עין עליהם. אימי לא אהבה את הסמינר על כן הסכימה 

לעזוב. שנה עבדה בבית המרקחת ואח"כ הלכה ללמוד בביה"ס תיכון למסחר. אימי הרגישה 

חצה שביתה אסתר תלך ללמוד. באותה שנה שזמנה "מתבזבז" בבית המרקחת וגם יהודית ל

נפתח ביה"ס למסחר והיא עברה ללמוד שם וסיימה בגרות. זו היתה תקופה יפה בחייה. אימי 

למדה ערבית, צרפתית, עברית, הנהלת חשבונות, מתמטיקה ועוד. מתמטיקה לימדה אותה 

לתת לאימי ד"ר אמירה )בעלה היה פרופ' באוניברסיטה העברית( והיא שהמליצה לבעלה 

מלגה מטעם האוניברסיטה ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה. אימי לא ניצלה את המלגה. היא 

גרוש  ½חשבה שהיא חיבת לעבוד ולעזור לפרנסת המשפחה. היתה אפילו בעיה להשיג 

 הוצאות נסיעה להר הצופים. לו היתה בעלת אמביציה היתה נוסעת לאמריקה. 

 

שייכת לא לשלימה זלמן אלא לאברהם  הייתהביה"ס( במחשבה שנייה, טחנת הקמח )מול 

דוד אביה של יהודית ואחרי שהעסקים בטחנה לא הצליחו בידיו נסע אברהם דוד למצוא 

פרנסתו באמריקה. למוטקע וליהודית נולדו בעיקר בנות. הבן הבכור )שנולד לפני פנינה( 

. יהודית שכבה 8-1בת אז  הייתהנפטר בינקותו. כשדוב נולד היתה השמחה גדולה. אימי 

ב"היימל בט" מיטה גבוהה עם כילה. דוב נולד אחרי שלוש בנות. הילד שכב במיטה על יד 

אימו. על ידו "חמסה" להגנה מפני עין רעה. ויום יום היתה מגיעה כתת ילדים מן החדר לומר 

תפילה לשלום היולדת והרך הנולד. והיו מכבדים את הילדים בתורמוס. אימי אהבה את 

194



 

 

הביקורים אצל סבתא רבקל'ה האימא של יהודית שגרו בשכונת אבן יהושע )ע"י בית הבריאות 

ס היום היה אז שדה מלא פרחים ואימי אהבה לשחק שם. בשביל ושטראוס(. רחוב שטרא

 מאוד.  חווייתית"היציאה לטבע"  הייתהילידת העיר העתיקה הצפופה 

יהודה על יד בית המלאכה שפתח אבא  לדוד ירושלמי )הפסל( היתה חנות רהיטים במחנה

שלי )אביגדור(. דוד התיידד עם אביגדור ועלה על דעתו לשדך לו את אסתר. הוא החליט 

ששניהם נמוכים ומבחינות נוספות הם גם מתאימים. אימי באותה תקופה היתה פעילה 

(. היה אז מתח עם הערבים. אבא היה מגיע לבית הוריה של אסתר 7118בהגנה )פסח 

בבית(, והפך להיות בן בית והתיידד עם מוטקע מאוד. הנקודה  הייתהלעיתים קרובות לא )

. Jerusalem Postהיכן שנמצאת המערכת של  -ברחוב החבצלת הייתהשל אימי בהגנה 

הבית היה שייך לגיסו של שמעוני )שמעוני היה חבר ושותף של אביגדור בבית המלאכה( 

נמצאת ואז הוא היה מגיע לעמדת ההגנה ברחוב שמעוני מסר לאביגדור היכן אסתר 

החבצלת ערב ערב. יום אחד אסתר ואביגדור הלכו לטייל ואביגדור דיבר על כסף שהובטח לו 

אם יתחתנו )ירושלמי סיפר לו שיש לאסתר סבא עשיר באמריקה(. אז אימי הסבירה לו 

בעיניך? אסתר: אם היה שהסבא אינו עשיר ולא יוכל לקבל שום נדוניה. האם אביגדור מצא חן 

 במאה אחוז מוצא חן בעיני מדוע היה אבא שלי צריך לשכנע אותי שזה שידוך טוב בשבילי?... 

 

 

 בעלה של אסתר-אביגדור שרף 
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מוטקע מאוד אהב את אביגדור, אבל יהודית היו תקופות שמאוד כעסה עליו. אלקה אשתו של 

אימי לא ראתה שאבי יפה. אבא שר יפה  הוא בחור כל כך יפה. –חיים אמרה על אביגדור 

ואימי אהבה זאת. כן היה חברותי מאוד. יהודית כעסה על אביגדור מפני שדוב עבד עם 

אביגדור בבית המלאכה והם לא הסתדרו ביניהם. היו ביניהם הרבה מריבות. דוב היה עדין 

)השותף של ס ישנים ברנדי 71-ורגיש מאוד וחש שאביגדור מקפח אותו. יום אחד לפני כ

אביגדור בבית המלאכה( פגש את אימי במרכז העיר והתחיל לשפוך את ליבו בפניה. אמר 

ס לא היה מפרק את השותפות בבית המלאכה ולא היה ישלולא אביגדור היה קטנוני אז ברנדי

קטנוניות, עקשנות שבגללן  –הופך להיות שכיר. הוא שפך על אביגדור קיטון של האשמות 

את השותפות. )מכאן אימי מקישה לגבי היחסים בין אביגדור לדוב(. ברנדייס  היה צריך לפרק

יותר  הייתהאביגדור סרב ועמד על קטנות. מאז השיחה לאימי  –רצה להשקיע ורצה לפתח 

עסוקה מאוד בעבודה בחוץ ובבית, ולא  הייתהמודעות על החסרונות של אביגדור. אימי תמיד 

ית המלאכה. )לי זכור בערב שבת אחד שדוב ואביגדור היתה כל כך מודעת למה שקורה בב

רבו עד כדי מכות והיה צריך להפריד ביניהם(. אני זוכרת עד כמה נבהלתי, עד כדי דמעות. 

כילדה כשראיתי את אבי ואת דודי דוב מתאבקים ביניהם על רצפת החדר ובכוח בני 

תי אחר כך והגיש לי מרק המשפחה מפרידים ביניהם. אני זוכרת איך שדוב ניסה להרגיע או

 עוף. 

בזמן עוצר. הרב היה  הכרותםחודשים לאחר  1-1החתונה של אסתר ואביגדור נערכה 

אצלו בחצר )או בחצר בית הכנסת(,  העמידו את החופה ביום שישי  –אוורבוך ממקור ברוך 

אחה"צ ערב שבת נחמו. אימי הלכה לקנות שמלת חופה ולא מצאה שמלה לבנה מתאימה. 

ה לבסוף שמלה ורודה. בחתונה השתתפו רק בני משפחה קרובים. באותו שבוע כשהכינו קנת

וניקו את הבית לקראת החתונה והוציאו את כלי המיטה, התחיל לרדת לפתע גשם והיה צריך 

 דבר נדיר בקיץ.  –למהר ולהכניס את כלי המיטה 

 

דר להשכרה. הורי שכרו חברה טובה של אימי גרה ברחוב צפניה. ובגג היה ח שהייתהזמירה 

שם על הגג חדר עם מטבחון קטן. דוד ירושלמי עשה עבורם רהיטים הגג דלף ובחורף המים 

חדרו. הוריי גרו שם רק תקופה קצרה. כשאימי נכנסה להריון והתקרבו ימי הלידה )שלי(, 

עברו הורי לגור עם סבי וסבתי כדי שאימי תוכל להמשיך לעבוד וסבתא תטפל בי. שמעוני 

 )החבר של אביגדור( ואביגדור שרו מאוד יפה והיו מרבים לשיר ביחד בערבים. 

 

עמדו לפתוח לה את צינור הנשימה על מנת  –כילדה אימי חלתה בדיפטריה, מצבה היה קשה 

 –שלא תיחנק וברגע האחרון נמנע הניתוח. מאז יהודית מאוד פינקה את אסתר. ספונז'ה 

)המיוחסת(. יהודית מאוד רצתה   ות מאוד קנאו בהלא נתנה לה לעשות. והאחי –למשל 

שאימי תלמד ותתקדם. אימי עזרה בעיקר בתיקונים. תפירה, כתיבת מכתבים לבני המשפחה 

 –בארה"ב. גם עזרה בכתיבת מכתבים לשכנות בעיקר לאחת השכנות ששמה כשם אימה 

. אימי עזרה גם 79-71כותבת לה את המכתבים והיא אז רק בת  הייתהאימי  –יהודית לוי 

מליץ,  –לה חברה  והייתה –רבקה ברמן  –בבית המרקחת. עבדה אז בבית המרקחת רוקחת 
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גם כן רוקחת )שתיהן מרוסיה(. מליץ עבדה כרוקחת בבי"ח ביקור חולים בעיר העתיקה. הן 

 היו מדברות רוסית ביניהן. אימי מצטערת שלא למדה אז רוסית. 

 

הוא היה  –ים וראה את הבנות של מוטקע בבית המרקחת זילבר היה סוכן של משחות שיני

חשוך ילדים וביקש לקחת את הבנות לתל אביב לבילוי. מוטקע בשום אופן לא הסכים מתוך 

דאגה לילדות, מפני שטען שהוא לא מכיר טוב את האנשים ואינו יכול להפקיר את בנותיו בידי 

ואליה אימי עם עוד  -אביב, פרידה  -ליהודית קרובת משפחה בתל הייתהאנשים שאינו מכיר. 

אחות נסעה. הם התארחו שם וגם עזרו לה בניקוי הבית. )ילדות למופת!(. היו קשרי משפחה 

מאוד טובים עם אלקה אשתו של חיים גרפינקל. לאמי היה אפצעס באוזן והיא הלכה לרחוב 

קה. אלקה הנביאים לד"ר זלצברגר יחד עם אלקה. אנשים חשבו שאסתר היא הבת של אל

היתה יפה מאוד ואימי ראתה זאת כקומפלימנט. באחת השבתות המשפחה הלכה לאלקה 

דרך מגרש הרוסים עם "קוגלים" )עדיין חמים(, חנוכה, ירד שלג, הם הגיעו עם האוכל לחגוג 

את הולדת רחל )גרפינקל, נאור(. היו קשרי משפחה מאוד חמים וקרובים עם חיים ואלקה 

 גרפינקל. 
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הומוריסטי על מוטקה לוי מתוך "מסיפורי הפרלמנט הירושלמי" של  רוסיפ

החולה אינה מסכימה לפשוט את חולצתה  לשם הבדיקה ומתנה  שוקי בן עמי.

זאת בכך שגם מוטקה יפשוט את חולצתו. וכשמוטקה מודיע אחרי הבדיקה 

ש"זה לא נראה כל כך טוב" היא עונה לו בכעס "אפשר לחשוב שאתה 

 מציאה"
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 הצופים–בהר  ההודעה שנשלחה למשפחה על נפילתו של דב

 בחתימתו של ראש הממשלה דוד בן גוריון.

 66.1.22-נפל ב
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 נכתב על ידי עד ראייה -8491בהר הצופים   סיפור נפילתו של דב
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לוי יצחק הירושלמי מספיד את דב שהקריב עצמו ומשבח במקביל את מוטקה על 

 מדגיש הכותב.–תו ,ממנו לקח דב את תכונותיו מסירותו והקרב

לאביו הרב יעקב לייב לוי ולאמו לוי יצחק הירושלמי נולד בירושלים, דור שביעי בארץ ישראל, 

שיינה לבית הורוביץ, נכדו של ראש ישיבת מאה שערים ורב שכונת מאה שערים ומראשי 

וא גדל בשכונה החרדית מאה המזרחי בארץ. אבותיו, , היו מראשי היישוב היהודי בעיר. ה

שערים, כשהייתה באופי דתי לאומי. סבו, רב השכונה וראש הישיבה המרכזית בה, הסמיכו 
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לרבנות. אך כעבור זמן יצא בשאלה ועזב את החברה החרדית. בתחילה הצטרף לתנועת 

 ברית החשמונאים הקשורה לבית"ר, ואחר כך להנוער העובד ולארגון "ההגנה".

החל לכתוב בעיתון  7111מת העצמאות כתב ב"דבר ירושלים". בשנת בשירותו במלח

שימש  7118-"הדור", וכיהן כמזכיר מערכת העיתון. בשלב מאוחר יותר נהיה דובר מפא"י. ב

שבועון "מן -כמזכירו של פנחס לבון בעת שהלה כיהן כמזכ"ל ההסתדרות, היה עורך הדו

ובו כתב מאות מאמרים במשך שנים רבות.  היסוד". בשנות השישים הצטרף לעיתון "מעריב",

 .7117מונה לסגן עורך "מעריב", תפקיד שבו כיהן עד לשנת  7111בשנת 

 

 

 

  

 

 .הצופים במלחמת השחרור -שנהרג על הרויהודית היחיד של מוטקה ם בנ-דב

 ה בדם."קניתי שלי היא,"עכשיו ירושלים :כאשר שמע מוטקה על מותו אמר 

 רעיששכר ב-אביו של מוטקה - נקרא על שם סבוב ד
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 "המודיע"עיתון  מתוך 

 תו של א. מרגליתבכת

 כ' חשוון תשי"ט 

 -בעלה של הבת מרים  -הודפס בספרו של אהרון כהנא 

 "5792-זיכרונות ולקחים-"בדור של תמורות
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. 

 מיכה אהב מאד את מוטקה ומכיוון שלא היה לו סבא רצה הוא אותו בתור סב 

מצא לו כינוי מעניין "הדוד זיידע" -אך מאחר וידע שהוא לא ממש סב אלא דוד   של אמא 

 דהיינו גם דוד וגם סבא.

הביתה באופן קבוע כדי לבדוק אותו וכדי להשאיר בבית תרופות  מוטקה היה מגיע אליהם

 לחיזוק ובמיוחד שמן דגים לפני החורף.

 מוטקה היה צמחוני הקפיד אפילו שלא לנעול נעלי עור ולא להשתמש בחגורות עור .

 הוא התהלך עם נעלי בד בלבד.

 כלומר צמחוני לא רק מטעמי בריאות אלא גם מטעמים אידיאולוגיים

 

 .ת לאחר שהיה עד לשחיטת כבש  ולסבלווזא
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דניאל  עו"ד
ינובסקי היה נשוי 
לאסתר  נכדתה 

 של אלקה .

אלקה הייתה 

דודתו של מוטקה 

 -אחות אמו מריל-

 מגפתבעת 

החולירע לא 

 מוטקה. נרתע

מחסן הנשק 

הראשון של 

ההגנה היה 

 . בדירתו

 7191בשנת 

הערבים שמו לו 

 .ראש-שומרי

אלפים באו 

 . וללוויית

כשנהרג דוב אמר 

  ירושלים שלי"

תיה יקנהיא 

 ."בדם

עבר מוטקה  

כדי  מבית לבית

 לטפל בחולים.

 .באהבה ומסירות

גם במלחמת 

השחרור סיכן 

 עצמו כדי לטפל בחולים ופצועים ולחלק להם לחם.
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 הודעות בעיתונים "חרות" ו"דבר" על פטירתו

 

 

שולמית ומרים הן שתים מבנותיו של מוטקה –בל המשפחה השתתפות בא

 שהיו נשואות לשני אחים
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 טקס נשואיהם של אליעזר בנם הצעיר של אסתר ואביגדור ואשתו -תמונה משפחתית

 .לאה

 .אביגדור–ליד אליעזר יושבות פנינה ואסתר וליד לאה 

חמק ממחויבותו אך גם הוא לא התמכונות  אביגדור שרף בעלה של אסתר היה מהנדס 

יחד עם בנו אליעזר תכנן דלתות  כפולות מיוחדות לחדר -המשפחתית לנושא הרפואי

 המתים בבית החולים "הדסה" בעין כרם באופן שלא ימנע כניסה לכוהנים לבניין.
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 שלמה שטמפפר
 החדר–ירושלים חובש -רוקח

 ההצעירה של פישקה ומוטק םאחות בעלה של חיה

 

 

  ( בן אברהם נולד בירושלים1981-1891) שלמה שטמפפר

 באוסטרליה, לפני פטירתו -בתמונה למטה – נפטר באוסטרליה
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הראשונה בארץ היה אחד ממייסדיה של המושבה היהודית -יהושע שטמפפר-דודו )אחי אביו( 

 תקוה.–פתח  ישראל,

דור חמישי לר' גבריאל  –בת למשפחה ותיקה בירושלים -בגיל  צעיר נשא לאישה את חיה  לבית לוי

 .12-אשר הגיע ארצה עם ראשוני תלמידיו של הגאון מוילנה בראשית המאה ה -שטוקליישקובר 

זאב -שנקראו על שמו וכן וולוולבני מש' גבריאלוביץ -רבים מצאצאיו של ר' גבריאל עסקו ברוקחות

 לוי ור' פישל לוי.-מוטקה אפטייקר-וולף ירושלימסקי ובני אחותו של וולוול

 פישל ומרדכי לוי.-שלמה שטמפפר למד הרוקחות משני גיסיו

1  

 

 

 

 אביו של שלמה.ר שלמה ראב  שהיה סבו של אברהם שטמפפקברו של 

 .1981בשנת  הראשון מבני המשפחה שעלה ארצה.היה שלמה ראב 

והגיע לסבו שלמה שהתגורר עם  18יהושע שטמפפר אחיו המבוגר של אברהם עלה ארצה בגיל 

 אשתו אסתר בירושלים.

  ואחיו-רק לאחר שעלה הגיעו לכאן גם אביו אמו החורגת  שהייתה אחות אמו שנפטרה

 .(1911)בשנת 

קרויים על –וביניהם מי שהיה ראש עיריית פתח תקוה  שלמה שטמפפר ואחרים מבני משפחתו

 שמו של שלמה ראב הסבא הגדול.
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 שושלת חלקית של משפחות ראב ושטמפפר.

חלק מילדיו ונכדיו של שלמה ראב נשארו בהונגריה חלקם נספו בשואה ואחרים עלו ארצה לאחר 

 .אברהם שטמפפר אביו של הרוקח שלמה ,היה נכדו של שלמה ראב. הקמת המדינה
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 חנה, )שהייתה אחותה שלל לבית ראב אשתו השניה יטו–בנימין שטמפפר אביו של אברהם 
 ישראל -מצטלמים בוינה לפני העליה לארץ–עם כמה מילדיהם  (אמם של הילדים שנפטרה

 . 2781בשנת 

 

 מתמונה זו נגזרו התמונות ששמשו למסמכי הנסיעה שלהם. 

 "משפחת הר"ר בנימין שטאמפער בתחתית התמונה רשם בנימין "למזכרת עולם

 היושב לרגלי אביו.אברהם הוא ככל הנראה הילד הקטן 

שהיה  הנשען על אחיו מנחם יהודה שטמפפר,עקיבא ,הילד הקטן יותר הוא ככל הנראה הבן הצעיר 

 . סבו של האלוף יהושפט הרכבי(-תקווה )לימים-הבונים בפתח מראשוני 

 .ישראל -יהושע היה בעת צילום התמונה בארץ
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 אברהם שטמפפר אביו של שלמה.

 ,רהם היה פועל דפוס בירושלים עבד משך שנים בבית הדפוס של לונץבא

 

עבודה  שלמה  מצא -כיאה לבני משפחת שטמפפר שפרצו את החומות  והשתלבו בסביבה חקלאית

 חובש במושבה חדרה-כרוקח-1290בשנת 

 למד משני גיסיו: פישל ומרדכי לוי.את מקצוע הרוקחות 

 בחדרה, "אכולת הקדחת"  עמד לשרות הקהל החדרתי והסביבה. שם,

בשבתות  הוא הגיש עזרה רפואית בלי יוצא מן הכלל ובלי הבדל דת וקהילה ,בשעות היום והלילה,

 הישוב היהודי וכן לערבים שהועסקו  אצל היהודים.ובחגים במענה לבני 

 בה וכן ליתומי בלקינד.-כרכור, חפצי שמואל,-הוא הכין תרופות גם לתושבי  קבוצות גן

 העבודה כללה גם הגשת עזרה רפואית והכנת תרופות לבהמות בעת הצורך.

הרוקח שלמה מיכה ראיין את פנינה סמסונוב הישישה ,בת לראשוני המושבה שזכרה עדיין את 

 ואת עבודתו לצדו של הרופא ד"ר טרבלוס. שטמפפר.

 שליטתו הטובה של הרוקח שלמה שטמפפר בשפה העברית זכורה לה גם כן. 

 -את היד ועל גבי החמור שהיה האמבולנס של אותם הימיםפנינה סמסונוב שברה -בהיותה ילדה

 מתחו הרופא והרוקח את ידה.בבית המרקחת  הוחשה לבית המרקחת.-ואשר היה נהוג בידי ערביה

 גבס לא היה באותם  הימים וכך התהלכה משך חודשים עם יד קשורה לצוואר.

 פנינה זוכרת בנין קטן בן שני חדרים בו ישבו הרופא והרוקח.
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יששכר ופנינה ילדיהם של שלמה שטמפפר וחיה לבית לוי אחותם של הרוקחים פישל ומוטקה 

 לוי

 ר.עיששכר ב-אביהם של חיה, פישל ומוטליששכר קרוי על שם 

 התמונה צולמה בחדרה רלעלמעשה גם פנינה קרויה על שמו פנינה=פרל=ב

 

 

בחדרה "אחד העם"  בית הספר 

ילדי שלמה  -1811שנחנך בשנת 

 למדו בו.שטמפפר 
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 בית המרקחת בחדרה שמש אחר כך כסניף של "קופת חולים עממית".

 

 ארונות זכוכית ודלפק ארוך.בבית המרקחת היו 
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ניהל יומן מפורט בו רשם את כל החולים שהגיעו אליו זאב )וולף( ברין, ד"ר  -חדרה רופא המושבה
 תן להם .נואת הטיפול ש

למד אח"כ בכיתתה של ובן תשעה חודשים אז  יה אהרון פרנק שהעל מחלת – 1219דף  משנת -כאן

 .של הרב הראשי לירושלים צבי פסח פרנק -)תנחום( אהרון פרנק היה בן אחיו . פנינה

האחת ,  -של פנינה מצד אמה.ה תחפמשל של אביו, נקשרו בקשרי נישואין אחרות  אחיות שתי 

 יצחק גבריאלוביץ .-לבן משפחתנו נישאה )פשה( 

 אליעזר דן סלונים -בתה של אחות אחרת  )ינטה אורלנסקי( נישאה לבן משפחתנו 

 ת אורלנסקי וסלונים נרצחו במאורעות שנת תרפ"ט בחברון.רבים מבני משפחו

 גם מצד מש' שטמפפר נקשרו קשרי נישואין קרובים עם משפחה זו
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 ואומנם הד"ר ברין היה רופא רציני ביותר על פי כתבה זו.

יותר בחל שיפור מתמשך ומשמעותי במושבה בהן עבד שלמה שטמפפר  מאוחרות יותר, בשנים

 .וזאת על פי כתבות שהתפרסמו בעיתונותבמצב הבריאות במושבה 
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ביל"ו הביא לארץ  ישראל בלקינד מייסד תנועת 

דאג להם למסגרות ו יתומים מן הפרעות באוקראינה 

שלמה שטמפפר  חינוך בתקופה בה התגורר 

מילדים אילו ושלמה  בחדרה למדו שם גם קבוצה 

טיפל בהם ללא תמורה ועורר  .הועדאת חמת 

 

 

 

 חדרה לרופא ד"ר טרבלוס ולרוקח מר שטמפר על  בתודות מיוסף חיים אורנשטיין  תוש

 2212 -מסירותם ועבודתם להציל את נפש אשתו שחלתה בדלקת הריאות

 

 

 בארכיון חדרה מצא מיכה חומר רב ומרגש הנוגע לסבו ותקופת עבודתו במושבה.
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ובכך לא היה  לעבודתו אך לא הייתה בידו דיפלומהומסור מאד וכשרון  ניסיוןבעל  היה  שטמפפר

 באותה התקופה. רוקחים רבים אחריםשונה מ

המושבה ניצל המצב כדי  - רופאי המושבה לקחו אחריות על עבודתו כפי שדרשו התקנות אך ועד

 לפגוע בשכרו ותנאי עבודתו.

 שכרו קוצץ.-ות ולהיפךלמרות שביצע מטלות שלא נדרשו ממנו לא שולם לו דבר על עבודותיו הנוספ

הוא נאלץ להגיע חולה לעבודתו ,חופשות לא ניתנו לו, הדירה שהושכרה לו לא הייתה מצויידת 

 טרי, מצבו הכלכלי היה קשה ביותר.בריהוט אלמנ

ובתשובות שקיבל )המכתבים אותרו בארכיון מוזיאון  במכתבים אותם כתב לוועד המושבה חדרה,

 העבודה הקשים.מתוארים תנאי -הח'אן חדרה(

כי  ועד המושבה התנגד  מן המסמכים עולה, בנוסף, חלה בקדחת הצהובה. עצמו, שלמה שטמפפר,

-אשר לא היה באפשרותם לשלם –הפועל המזרחי" "קופת החולים ו לכך כי "יתומי בלקינד",חברי 

 יקבלו תרופות בהקפה.

ק תרופות ללא תשלום על ידי הועד שלא ימשיך לגלות רוחב לב ולספ אויםשלמה שטמפפר 

 לנזקקים.

נדרשו על ידי ועד המושבה –גם תושביה התימנים  של שכונת "נחליאל"  אשר  חיו במצוקה גדולה 

 ת.ם בבואם אל בית המרקחילעמוד בדרישת התשלומ

במכתב מתרפ"ג הוא טוען שהוועד אינו מוצא לנכון לשלם לו עבור מטלות נוספות שהוא מבצע  

אינו דורש ממנו לבצען למשל טיפול באנשי גן  שמואל, כרכור חפצי בה ויתומי ואשר חוזה ההעסקה 

בלקינד את עבודתו הוא עשה באמונה וכלל לא עלה על דעתו שלא לטפל באנשים אלה אך איך יתכן 

 ששכרו לא רק שלא גדל אלא מקוצץ.
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בד במושבה שטמפפר ע 2211חוזה העבודה שנחתם בין שטמפפר וועד המושבה חדרה בשנת 
 במשך שש שנים.

 

 

שלמה שטמפפר שהתחנך אצל  להלן הודעות שקיבל שטמפפר מהוועד בדבר תרופות שנתן בהקפה

 :לא יכול היה להסתגל להנחיות אלה-אנשי החסד מירושלים–בני משפחתו 

 

 תרפ"ג  ב"תרפ

 

 שלמה שטמפפר מתבקש לתאם עם הוועד קניות לבית המרקחת.

 

 ט' חשוון תרפ"ד

 

לא לקופת חוץ ולא על חשבון מוסד היתומים של  והלאה אל תתן שום רפואות באשראימהיום 

 עד היום לבית המרקחת. ותמציא לנו חשבון מה שמגיע מהם מר בלקינד
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 ז טבת תרפ"ד"ט

 

הוועד מתלונן כי שלמה שטמפפר נותן אשראי ללא גבול לקוני התרופות בבית המרקחת. הוועד 

 מטיל את האחריות על שטמפפר.אוסר לתת תרופות בהקפה 

 

 דא' באב תרפ"

 

 לכבוד מר שטמפפר 

ם אהננו מתכבדים לבקשם שלא למסור למי שהוא רפואות של ועד המושבה על חשבון משכורתך 

 יהיה לך דרך שלם למי שהוא על חשבון הוועד עליך לקבל פקודה מאת הוועד.

 

 תרפ"ה-תרפ"ד    

       

על פי  ההסכם בינו לבין הדסה עליו לתת תרופות לחברי הועד מודיע לשלמה שטמפפר כי 

הפועל המזרחי על חשבון קופת חולים של המזרחי למשך חודש אחד. בסוף החודש עליו להמציא 

 לוועד חשבון של כל התרופות שנלקחו חתום על ידי בא כוח הפועל המזרחי.

 

  תרפ"ה-תרפ"ד

בית המרקחת עד שישלמו את ף  לבכסשלמה שטמפפר מתבקש לא למכור תרופות לחייבים 

 .חובותיה
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 מגיעות ההודעות הקשות:ואז 

 

 

 

 זהו השבר הגדול שהרס את המשפחה.

 

 השלטונות דרשו תעודות ולשלמה שטמפפר לא היו.

 

 .עבודתו הופסקה והוועד פרסם הודעה כי מבוקש רוקח מדופלם למושבה

 

 

 ג' אדר תרפ"ה

שטמפפר כי בשל הדרישות הנמרצות והתכופות מצד מח' הבריאות הועד מודיע לרוקח שלמה 

בדבר רוקח מדופלם בהתאם להחלטת הוועד נשאר לו רק  חודש ימים לשרת כרוקח בבית 

 המרקחת בחדרה
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שטמפפר משיב שוב לועד וכותב כי מאחר ורופאי המושבה מוכנים לקחת אחריות על עבודתו 
 החוק.הוא יכול להמשיך ולעבוד כפי שהתיר 

 אך מכתביו אינם עוזרים והוא נאלץ לעזוב את עבודתו.

 והוא עזב עבודתו. שטמפפר היה מודע לזכויותיו ודרש אותן 

 

 

 לעזוב את עבודתו . - נאלץ שלמה שטמפפר 1292שנת ף וסב

 .עזבה המשפחה את חדרה  1292בשנת 

 הפתוח בחברה שונה ואהובה. רלחזור לעיר הקודרת אחרי חיים באווי-לילדים היה זה משבר נורא 

 .מהאב הנערץ שלא הצליח למצוא עבודה ונסע לאוסטרליה להיפרדולאחר מכן 

 -שלמה שטמפפר לא הצליח למצוא עבודה אחרת הוא היגר לאוסטרליה וממעט הכסף שהרויח שם

 שלח תמיכה  לאשתו החולה וילדיו שנשארו בירושלים

 ת הקברות היהודי במלבורן.בגיל צעיר נפטר באוסטרליה וקברו מצוי בבי
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שעסקה גם  ירושלמית מפוארת למשפחהאמנון מיכלין אף הוא בן  פרסם-מתוך הרבעון לרוקחות
 ברוקחות

 ."מעשי רוקחים"חשוב ה רשכתב את הספ הוא 
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 קברו של שלמה שטמפפר במלבורן.

 רחוק ממשפחתו ומילדיו 1891שלמה נפטר בשנת 

 

חזר ארצה. יחד עם זאת אהבה אותו מאד, העריצה אותו  בתו פנינה כעסה מאד על כך שלא

 והתגעגעה אליו מאד כל ימי חייה.
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 פייגה רחל שרהזון 
 נינתו של גבריאל

 מיילדת צדקת שראויה להיות מוזכרת בחוברת זו

בתו של יעקב שרהזון אשר גידל כאב את וולוול ירוזלימסקי ואשר שמש 
 השראה לבתו 

 הייתה אחותו של הרב אליעזר דן ,אסתר –שרה –אמה 
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זקוק עוד  הישוב על כך ש 18.11.1981חס גרייבסקי מרחיב בעיתון ה"חבצלת" נפ

 מומחית דווקא בשל התנאים הקשים הגורמים לסיבוכי לידה. למיילדתיותר 

 הוא מתפלא על כך שמושם הדגש על רופאים ולא על מיילדות.

תן של ועקב צניע וזאת טיפול במחלות נשים שם לגם בנשים רופאות יש צורך 

 ם.הנשי

בין .יחד עם המאבק לשוויון זכויות לנשים בארץ ובעולם מתגאה העיתונות בהשכלה הניתנת לבנות 

פועלות עתה בארץ ובקרוב תגיע  ,רופאות,כי שתי נשים  1.2.1210- -"הצבי"מדווח עיתון  היתר

 .השלישית

ועברה  אשר נפרדה מבעלה"שערים  -מאה"בעלמה בלקינד ובגב' גודל ילידת  מדובר בחנה וויץ, 

 רוכבת על סוס ונושאת נשק. לעבוד כמיילדת במושבות הגליל

ואז נכנס בה הרעיון ללמוד  -"שערים – מאה"כעבור תקופה החליטה לחזור לירושלים אך לא ל

 ור בתור רופאה.סיימה לימודיה והיא עומדת לחז,נסעה לחו"ל  ,וזאת עשתה רפואה
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כמעט ולא פעלו רופאות  רפואה לנשים אך עדיין -בשנים אילו היה צורך גדול ביותר בשרותי עולה כי

 או רוקחות שסייעו לנשים בבעיותיהן המיוחדות.

אצל נאלצו לחפש סיוע  הרוב(לרשות בעלי היכולת עמדו כמה מיילדות מוסמכות אך העניות )שהיו 

 .שגרמו פעמים רבות לנזקים גדוליםמיילדות חסרות כישורים 

 

 

 מיילדת מפרסמת את עצמה-1981שנת 

 

בתי החולים החלו לקבל יולדות ואף פרסמו שמותיהן אך עדיין רב התינוקות נולדו בבתים וטופלו כל 

 אחד לפי יכולתו.

לטיפול שזכו  לו במחלקת  "משגב לדך"מודות היולדות בבית החולים  1292במסמך שלמטה משנת 

 היולדות.

חשוב להדגיש כי בין מקבלות השירותים יש  היה -שהשתייך לועד העדה הספרדית לבית החולים 

 הרבה אשכנזיות ובין האשכנזיות אפילו ציונית אחת לרפואה.
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 מודות לבית החולים "משגב לדך"היולדות ב

232



 
 

 

 

 גדול מאד.הצורך במיילדות רציניות ובעלות הכשרה היה 

 להיפרדל והחליטה "שהתה בחוש רחל-פייגה-זון שרה קב יע היה זה אך טבעי שכאשר בתו של

דוד של -מהרי"ל דיסקין שהיה בן התקבל הנחייתו של -מבעלה לאחר שהוברר לה כי לא תוכל ללדת 

 באירופה וללמוד שם על מנת שתוכל לחזור ארצה כמיילדת מוסמכת. להישארותחליט  אמה

 

 רחל המסופר בספרה של מאירה אליעז.-למטה את סיפור חייה של פייגהראו 

 אך עיסוקה ומעשי החסד שעשתה משתלבים לחלוטין עם עיסוקיהם -רחל לא הייתה רוקחת –פייגה 

 של הרוקחים.

 וטיפלה באלפי יולדות בירושלים.. הפייגה חזרה ארצ

 זו. אין ספק שראויה היא שתתפוס מקום של כבוד בחוברת משפחתית
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 הוריה של פייגה היו אנשי חסד.

 קי לביתם וטיפלו בו לאחר שאביו נפטר.סלא סתם קבלו את התינוק וולוול ירוזלימ

מהעיר העתיקה לשכונת "מאה  עבת גוףעל כתפיו מיילדת  אלא סתם סופר על יעקב שרהזון כי נש

 לטפל ביולדת. שערים" על מנת

 התפוח לא נפל רחוק מן העץ.
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 כתב גרייבסקי-2211בנובמבר  11דואר היום   

 יעקב שרהזון אביה של של פייגה רחל שימש לה דוגמא מכל הבחינות .

חורף גשום מהעיר ליל הגיע בבה לשסיר, עבת גוףעל כתפיו מיילדת  כיצד נשאפר עליו וכאן מס

 שערים לביתה של יולדת -העתיקה לשכונת מאה

 .דודתה ,אחות אמה, של רבקה בורגפייגה רחל הייתה -למתעניינים
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 אחרית דבר
 

הייתי זקוקה לכמה תרופות כאשר מצידו  ,יהודה" -לפני מספר ימים עברתי ליד שוק "מחנה

 קרץ לי השלט "בית מרקחת אופלטקא".השני של הכביש 

 ,ות כבר הרבה זמןשעשיתי מה שחפצתי לע

 מי  נמצא עדיין בבעלות המקום המרקחת ושאלתי את הרוקחים שם אם -נכנסתי לבית 

 .אשושלת הרוקחים לבית אופלטקמ

 הועברה הבעלות לאחרים. 1891הסתבר שרק השם נותר וכי כבר בשנת 

אותו הערב במייל בושלח לי עוד  רוקח צעיר ונחמד מבני משפחת הרוכשים גילה בקיאות רבה

 המרקחת .-ית במרשם ממוסגר שהיה תלוי על קיר 

  1811המרשם הוא משנת 

בנושא שאין בינה ובין חומרנות דבר אלא פשוט עניין אמיתי גם במקצוע  האמתיתההתעניינות 

 רגשה אותי מאד.-וגם בתולדות ירושלים 

אנו  מאמינים ומקווים כי גם במשפחתנו   ההתעניינות ,הקשר לירושלים ולתכניה היפים קיימת 

 ומתגברת.

לבני משפחתנו, ולסייע לצעירים ולמבוגרים לעשות כל מה שבקשנו  בכתיבתנו הוא לשים ציון 

 יותר סדר במידעים שהצטברו אצלם .

 במהלך העבודה למדנו גם אנו על בני משפחה אשר מעולם לא היה לנו מושג על קרבתם.

מרגש מאד לגלות איך מקצוע כה חשוב והומני עבר כחוט השני במשפחה במשך יותר ממאה 

שפחה הכל כך ענפה הנמשכים לנושאים הקרובים לתחום שנה וגם כיום רבים הצעירים במ

 במידה זו או אחרת.

כדי להיות רוקח מוצלח בשנים ההם  היית אמור להיות חרוץ עד אין קץ, מסור. מתנדב, אמיץ 

 .לב ומתחשב, חכם, יצירתי, שואף לדעת ולידע -מאד  ,רחוק מחמדנות, טוב

 וק זה מרצונו או שלא  מרצונו.נפלט מהר מאד מעיס -בתכונות אילו ניחןמי שלא 

הזניחו את בני משפחתם החולים וכך  -תוך שהם משרתים את הציבור-לא פעם קרה שהרוקחים 

שהיה חולה ארע שהרוקח גבריאל חזר לביתו לאחר טיפול בחולה מסוכן וגילה כי בנו האהוב 

 נפטר כשאביו הרוקח לא עמד ליד מיטתו.בטיפוס 

 מוקדשת חוברת זו.לכל המתעניינים והאוהבים 

 

 בריאות טובה נאחל לכל בני המשפחה 
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 . 2391ת המרקחת של אליעזר אופלטקא משנת   המרשם מבי

בין דרכיהם של הרוקחים לבית אופלטקא הצטלבו עם דרכי  הרוקחים מבני משפחתנו .
 .בית מרקחת בשותפות עם זאב ירוזלימסקי אהרוקח יששכר אופלטקהיתר ניהל 

 היווני,-ל הד"ר מזריקי ם אצההתמחו שני אואליעזר אופלטקוולוול 
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