


 -"סבתא פנינה כרמון לבית שטמפפר ובני משפחתה"הספר 
 תיקוני טעויותהבהרות ו

 

כגון השמטה או טעויות של אותיות או  לצערנו נפלו בהדפסה מספר טעויות.
 סימני פיסוק וכו'

 בתוכן או בפרטים בעלי משמעות. אין בהן כדי לפגוע-רובן

 חובה להביאן.אנו נציין כאן ונתקן טעויות או נעיר הערות  אשר 

מתייחסת למותו של אברהם שטמפפר והתייחסותנו  הבהרה חשובה ביותר
 .189-ו ,2לכך בעמודים 

אפשרות שהועלתה התוקף ושוללים בכל יש מבני המשפחה כאלה המתנגדים 
 בעמודים אלה.

של  , אישיותו שכזו וגם אופיו שרות לא דובר מעולם במשפחה על אפ לדבריהם
 אברהם והיחסים במשפחה שוללים זאת ללא כל ספק.

 שהקוראים ייקחו זאת לתשומת ליבם. חשוב מאד

 להלן תיקוני הטעויות המשמעותיות הנוספות:

 צריך להיות הטעות עמוד
שלמה ראב עלה בתרכ"ה  103

1865 
 1863שלמה ראב עלה בתרכ"ג 

צאצאיו:  (של אלעזר) :מנחם  113
 שלמה וגו'

מנחם שלמה -נכדו(של אלעזר)
היה , "מאה שערים"רב בשהיה 

יהודה ראב והדסה בנם של 
שהייתה אלמנתו של אהרון 

 הרשלר
הבן יחזקאל -מלמטה 7שורה   134

 מופיע בתמונה זולא 
אברהם היה בן שש שנים בעת  8אברהם היה בן -5שורה  171

 העלייה
לאחר פטירת דינה נולדה לה  194

 שמהנכדה שנקראה על 
 נולדה לה נינה ולא נכדה

 1900-מאיר שטמפפר נולד ב 1890-מאיר שטמפפר נולד ב 196
יששכר עבד לפני כן במפעלי  451

 ים המלח
יששכר עבד אחרי כן במפעלי ים 

 המלח
   
 



יהודה עמיחי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Yehuda_amichai.jpg


 



 

עד  מעמוד הנושא מס'
 עמוד

 11 1 הקדמה 1
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 פרק א'

משפחתה של דינה ,אמו של שלמה -משפחות נייפלד ווינקלר
 שטמפפר שהיה אביה של פנינה.

 עקיבא נייפלד אביה של דינה  .א
 ועקיבא אימה של דינה –חיה וינקלר  .ב
ילדיהם  האחרים של חיה ועקיבא נייפלד:  .ג

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      פלדמן,חנה וייסברג,יוסל,מוטיל,נפתלי,אסתר 
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22 
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 פרק ב'  

 

משפחות ראב ושטמפפר משפחתו של אברהם שטמפפר אביו של 
 שלמה.

משפחות אימו של אברהם -ניימן -משפחות ראב והכהן  .א
 שטמפפר.

 משפחת שטמפפר ובנימין שטמפפר אביו של אברהם. .ב
יהושע, -ילדיהם של חנה ובנימין שטמפפר מלבד אברהם .ג

 יהודה, עקיבא.-יחזקאל, ביילה הרשלר, רבקה סלנט, מנחם
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122 
141 

 
 

121 
 
144 
161 
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 פרק ג'

 אברהם ודינה שטמפפר וילדיהם:
 א. אברהם ודינה .

 הקדמה.-ילדי אברהם ודינה ב. 
הוריה של פנינה,רבקה -הילדים: חנה פרל, שלמה  וחיה שטמפפרג.  

 סגל, אסתר שטרן, מאיר שטמפפר, רחל שומכר, יהודית אצילי.

 
162 
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251 

 
124 
255 
242 

1 
 פרק ד'

בתם הצעירה של דינה ואברהם -זיכרונותיה של יהודית אצילי
 שטמפפר.

211 271 
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 פרק ה'

 .לויפנינה בת שלמה שטמפפר וחיה לבית 
 ילדות מוקדמת בירושלים .א
 תקופת חדרה .ב
 לימודים בסמינר .ג
 לציון–פלוגת "השדה" ראשון  .ד
 עד לפטירתה.–פנינה חוזרת לירושלים ומקימה משפחה  .ה

 

 
271 
211 
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111 
175 

 
217 
111 
112 
162 
411 

 

 422 414 מיכה כרמון-סבתא חיה שטמפפר 7

 446 411 מיכה כרמון-פנינה אשת הספר 1

 411 447 מיכה כרמון–אחיה של פנינה -יששכר שטמפפר 2

  416 דבר-סוף  15

 



 



 

 
 

 הקדמה

פנינה כרמון.-הקשורה באימא ובסבתא שלנו זוהי עבודה  

אשר הצבנו  לעצמנו ואשר תכניה טרם נסקרו עד כה.עבודה   

סקירת משפחתה של פנינה מצדו של אביה שלמה העבודה מתייחסת ל

חייה של פנינה עצמה החל מלידתה ושנות חייה לשטמפפר ולאחר מכן 

הראשונות בעיר העתיקה ,עובר לשהיית המשפחה בחדרה ואחר כך לימודיה 

בסמינר למורות בירושלים, הצטרפותה לפלוגת "השדה" בראשון לציון 

המשך חייה בירושלים, נישואיה, הפיכתה לאם וסבתא, הצדדים לולאחר מכן 

פטירתה.בה ובאישיותה עד ל םהייחודיי  

 בספרנו הקודם התייחסנו למשפחתה של פנינה מצד אמה חיה לבית לוי

.ההתמקדנו במיוחד ברוקחים שבתוכו  

הגיעו לכאן עם חלקם ש – עוד קודם לכן כתבנו על בני המשפחה  מצד האם

 תלמידי הגר"א והתיישבו בירושלים.
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אברהם שלמה בן -בפרק זה אנו מבקשים לסקור את משפחת אביה של פנינה

 שטמפפר.

 ובמקביל לספר גם עליה ועל חייה.

 

.לוב מעניין ימשפחתה של פנינה מצד אביה היה בה ש  

בני  ,סוחריםואומנים , בעלי מלאכה ורבנים, של חסידים ופרושים בשילו 

כאשר שילוב  - נכבדים עם  פשוטי עם עם יוצאי רומניה ואוקראינה. הונגריה,

אשר קבלו ברכת  מנישואין שהתפתחו מאהבה שבין צעירים רמעניין זה נוצ

הם.יניהפערים ב הוריהם למרות  

דינה אשר הייתה בתם של  - לאמואביה של פנינה שלמה שטמפפר נולד 

כדי  31צורף כסף שהוברח בילדותו מאוקראינה בגיל   -דקיבא נייפלע

  .לחמוק מגזרות הגיוס לצבא

למשפחת סוחרים וצורפים חסידית  בת-התאהב בשכנתו הצעירה חיה כאן 

.מולדובהמיאסי שב  

שבתה את ליבו של אברהם  -בתם של עקיבא וחיה– ההיפהפיידינה 

, סבו יחיזקיהו שטמפפר בן למשפחה מכובדת מהונגריה שאביו היה דיין

יהושע התפרסם -הבכור ואחיו ם סופר, "מקורבו של החת-רב מפורסם הכהן,

המושבה פתח תקווה. יממייסדכאחד   

אביו של אברהם נעתר לבקשת בנו לשאת את דינה שנולדה במשפחה 

פטרה בילדותו והוא הבין והכיר נשל אברהם  ואמופשוטה במיוחד מאחר 

 ברגישותו.

התדרדר בעקבות עבודתו בבית  פגיע ומצבווואברהם אומנם היה רגיש 

קץ לחייו.  -אה ככל הנר - הרעלת עופרת הביאה לכך ששם הדפוס של לונץ  

לא הצליח לפרנס את  שהיה אביה של פנינה של אברהם בנו הבכור–שלמה 

. אשתו ושני ילדיו  

שלמה היה רוקח לא מוסמך ולא יכול היה להמשיך בעבודתו לאחר 

 התבססות השלטון הבריטי בארץ.

כאן את אשתו חיה רלאוסטרליה והשאי -בשנות השלושים  -נסע הוא    

ויששכר.,פנינה וילדיו    
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כל ימיה. , את הנטישה נשאה עמה פנינה שהעריצה את אביה  

אך גם בה הייתה מידה ומיוחדת פנינה הייתה מוכשרת מאד תולעת ספרים 

של הרס עצמי. .רבה של עקשנות ומידה מסוימת    

.גדול כשנולדו נכדיה חל בה שינוי  

אנו עוברים שלב אחר שלב בתיאור תולדות אבות  המשפחה  וסיפורנבפרקי 

.ובני משפחתם ועוברים אחר כך אל השלבים בחייה של פנינה   

ולהשתמש בספרה  רלהיעזלשוש צוריאל שאפשרה לנו  נתונה  תודה מיוחדת

ל"הנפלא "שורשים בארץ ישרא  

 

 

 שושנה צוריאל

בויקיפדיה.לא מעט גם במקורות אינטרנטיים ובמיוחד  נעזרנו  

", בספרות היסטורית, תנוסף על כך נעזרנו ב"עיתונות יהודית היסטורי

אוכלוסין ועוד ועוד. -אלבומים, ארכיונים שונים, מפקדי   
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ירושלים-חנויות ברחוב היהודים   

 

 ירושלים בתקופה בה מתרחש סיפורנו

 עדות מבני ירושלים אוכלוסיית מרבית הייתה 31-ה המאה בראשית

 גם בה התרחבה העלייה גידול עם אך, האסלאם ארצות ויוצאי הספרדים

.האשכנזית הקהילה  

 פי על והן מוצאם ארצות פי על הן", כוללים"ל התפצלו האשכנזים היהודים

 גל. ישראל לארץ מליטא רבים עולים הגיעו, 3181-מ. בגולה התפלגותם

 תלמידי עליית" כונה צעירות משפחות ובהם עולים מאות שכלל זה עלייה

 א"הגר תלמידי. ולמשנתו א"לגר העולים של וקרבתם היכרותם בשל" א"הגר

 לאחר ייסדו א"הגר תלמידי". פרושים" נקראו" הישן יישוב"ב וצאצאיהם

 גם וכונה בירושלים שהוקם הראשון כולל"; הפרושים כולל" את עלייתם

וילנא". כולל"  

 .משפחתו של מיכה מצד סבתו חיה )אמה של  פנינה ( מתייחסת לעליה זו 

, רבות בעולם וגם בארץ ישראל תמורות  התחוללו 31-ה המאה במרוצת

, העולמית והפוליטיקה התיעוש, התחבורה, המדע התפתחות בעקבות חלקן
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 התעסוקה צורות והתגוונות לארץ יהודים של עלייתם התגברות בשל וחלקן

 .שלהם

 .בירושלים היהודי ברובע התגורר היישוב רוב

 

 

 ומפעלות מוסדות מספר בשנות השלושים  והארבעים של המאה נוסדו

 של בירושלים הראשון העברי הדפוס בית, נמנים ביניהם, בירושלים נודעים

, 3181 בשנת שראשיתו", קאמיניץ" מלון .3183 בשנת שהוקם, בק ישראל

" אורחים הכנסת בית" את ייסדו ציפה ורעייתו מקאמיניץ מנדל מנחם כאשר

 ומאפייה גדולה אכסניה, העתיקה העיר בתוך, מכן ולאחר, דוד מגדל ליד

חיים" ועוד. "תורת ישיבת ליד( חלדיה מעלה רחוב כיום) חברון ברחוב  

 אריגה ה מפעלשנות החמישים התאפיינו בהמשך רכישת קרקעות ובבניי

- בשנת הוקם ולצעירות לצעירים זו מלאכה ללימוד בירושלים קטן

 רוטשילד מאיר יימס'ג הברון הקים, המיסיון פעילות בשל, שנה באותה3118

  .בירושלים העתיקה בעיר יהודי חולים בית -אוסטריה ממשלת בחסות-

". חבצלת"ו" הלבנון" העיתונים לאור לצאת החלו "למל". הספר בית הוקם

,רוטשילד" דה "אוולינה לבנות הספר בית בירושלים הוקם, מכן לאחר שנה  

 הארץ בכל היישוב סבל( 3181-3188) בשנים-שנות השישים

.הכולירה וממגפת ארבה של מכות ממספר,מבצורת  

" המערבית העדה" אנשי ידי על לחומה ממערב הוקמה ישראל" "מחנה שכונת

 שבעה נחלת היהודית השכונה נוסדה כך אחר ושנתיים, אפריקה צפון יוצאי

 להקים" הפרושים" קהילת מנהיגי החליטו, שנה לאחר. יפו שער אל בדרך

 שני ועליו מגרש נרכש כך לצורך". חולים ביקור" חברת באמצעות חולים בית

 בחסות שבעיר העתיקה חולים" "ביקור החולים בית שוכן ובו, ומרתף בתים

שבעיר. הגרמנית הקונסוליה  
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 קרקעות שעליהן נרכשו, ליפו מירושלים הדרך אם על, לירושלים ממערב

 שנעו לשיירות חשובה שהפכה לתחנה מוצא המושבה שנים לאחר הוקמה

לירושלים. יפו בין . 

 חדשות שכונות הוקמו, החומות מן היציאה התגברה השבעים בשנות

 הזמן במושגי לכת מרחיקות תוכניות והוכנו, ירושלים במערב בקרקעות

 על להתגבר נאלצו והמושבות החדשות השכונות מקימי. הארץ ברחבי

 רבים. דאז היישובית בחברה קהל דעת וקובעי מנהיגים של עזה התנגדות

., כפיים ועבודת מחקלאות פרנסה, ויצרני עצמאי חיים לאורח דרך חיפשו

 311 אז שמנתה" שערים מאה חברת" ידי על שערים מאה שכונת הוקמה

 מכל העתיקה העיר מחומות והמרוחקת הגדולה הייתה זו שכונה. חברים

 העדה ועד" אנשי .אז עד מהחומות היוצאים שהקימו השכונות שאר

 "מערת בסביבות קרקעות רכשו" ישראל כנסת"ו" בירושלים הספרדית

 חלקות ובה שכונה באתר הוקמה יותר מאוחר שנה 31, הצדיק" שמעון

 .ולעיבודם זיתים לגידול

, שלזינגר יוסף עקיבא רבי, ירושלים אנשי הקימו( 3111) ח"תרל בשנת

 את, ראב ויהודה גוטמן דוד, ברנט זרח, סלומון משה יואל, שטמפפר יהושע

 שליד אומלבס הערבי לכפר סמוך שנקנו בקרקעות, תקווה המושבה פתח

 פתח זכתה, ישראל בארץ הראשונה היהודית כמושבה. הירקון מעיינות

 בשל ננטשה היא, הקמתה לאחר קצר זמן". המושבות אם" לכינוי תקווה

 בביצות שנפוצו מיתושים שנעקצו משום, בקדחת המתיישבים של מחלתם

 התקפת בעקבות וכן, המושבה הירקון סביב נחל משיטפונות שנוצרו

".הראשונה העלייה" בראשית מחדש הוקמה המושבה. הבדואים השכנים  

 יש לציין  את פעילותו של משה מונטיפיורי לאורך המאה בה מדובר

 הכלכלית התנופה אלהיישוב. במצב פעילותיו הביאו לתמורות  חשובות 

 ,תרבותית התפתחות גם נלוותה היחסית
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 וליוזמה להתרחבות דרך סללו; מונטיפיורי משה של ומפעליו יוזמותיו 

 היה הראשון ביקורו. הפועל אל יצא לא שחלקן הגם; הארץ ברחבי יהודית

 בקהילות מפקדים ערך, 3111-3111 השנים בין(; 3111) ז"תקפ בשנת

 לשינוי רבות ופיתוח סיוע תוכניות ויזם, השונים ארגוניהם על בארץ היהודים

 חלק לשנות" הישן יישוב"ל סייע מונטיפיורי. בכללו היהודי היישוב של מצבו

, קיימות יישוביות יוזמות המעשה אל מהמחשבה ולהוציא; חייו מאורחות

 בירושלים הקים, מפעלותיו בין. אשראי או מקצועי ידע בהיעדר שנכשלו

 הקמת את ויזם, קמח טחנת, לאריגה חרושת בית, לנערות למלאכה ספר-בתי

 הראשונה היהודית השכונה(, 3188) בירושלים" שאננים משכנות" השכונה

.העתיקה העיר לחומות מחוץ  

 מעל גדול מגרש מהשלטון מיוחד בהיתר מונטיפיורי משה רכש 3111-ב

 היהודית השכונה בו נבנתה 3188 ובשנת, ציון הר מול הסולטאן בריכת

שאננים". "משכנות, לחומות מחוץ הראשונה  

 ובחזרה לאימו של שלמה –אביה של פנינה

נולדה לעקיבא הצורף שהוברח מחמלניק ולחיה , שלמהאמו של –דינה 

וינקלר בת למשפחת צורפים וסוחרים מיאסי שבמולדובה אשר התגברות 

הגזרות ביאסי יחד עם שאיפתם לציון הביאה את כל המשפחה יחד עם 

 הסבים והסבתות לעלות לארץ.

 בארצות ביותר החשוב היהודי המרכז רבות שנים הייתה יאשי יהדות

 של באשי החכם ידי על הונחתה בוקרשט יהדות ארוכה ותקופה הרומניות

 יאשי

אשי()י -אסיי .  
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 החזיקו הם. משלהם ברובע יאשי יהודי התרכזו 31-ה המאה מאמצע החל

 דחקו 31-ה המאה ומאמצע רבים ומלאכה מסחר בענפי בלעדיות כמעט

 את ותפסו ומהבנקאות מהמסחר והיוונים הטורקים רגלי את בהדרגה

 מכלל 81% היוו היהודים המלאכה ובעלי הסוחרים 3113 בשנת. מקומם

 של לשיעור הגיעו הם 3188 ובשנת המקומיים המלאכה ובעלי הסוחרים

 של 18, יהודים של 81, בית משקי 3,111 ביאשי היו 3111 בשנת 11%

.מעורבים נישואים של 11-ו לנצרות דתם את שהמירו יהודים  

 צווים מולדובה נסיכות שלטונות הוציאו 31-ה המאה של הראשונה במחצית

 אמצעי חסרי יהודים ולגרש מחוזם אל היהודים הגירת את לעצור שנועדו

, במשוטטים לטיפול הוראות הוצאו 3181 באוקטובר 38 ביום. מוכחים קיום

 המנהלת המועצה ידי על שהוצא צו. היהודים כלפי בעיקר שהופנו הוראות

. הראשיים ברחובות חנויות או דירות להחזיק היהודים על איסור קבע יסביא

 שנים 1 של מעבר תקופת וניתנה היהודים על שנאסרו הרחובות צוינו בצו

 משלהם בתים שהיו יהודים לאותם. היהודים עם השכירות חוזי כל לסיום

 ליהודים למכור או להשכיר יכלו לא אך, בהם לגור רשות נתנו אלה ברחובות

 לא ההוראות המקומית האצולה שחיתות בגלל. לנוצרים רק אלא, אחרים

 משרתות/משרתים קלהעסי היהודים על אסרה נוספת הוראה. במלואן בוצעו

. שוליות לקבל נאסר היהודים המקצוע בעלי ועל 18 לגיל מתחת נוצריים  

קשיים רבים אלה היו בין הגורמים שהביאו המשפחה להחלטה לעזוב את 

 מולדובה ולהגיע לציון.

  

 
 רופים בארץ הולדתם של משפחת וינקלנ

 

8

javascript:ViewImage('../../Romania-Photos/Mamaliga/Juny-2006/Village-Houses-Romania-B.jpg',780,520,'Pictures from Romania')


 

 
 

 

 משפחת אביו של שלמה

 לארץ ואחיו דודתו, אביו עם ארצה הגיע )אביו של שלמה( שטמפפר אברהם

 מהונגריה. 3111  בשנת

 הבוגר אחיו וגם-שלמה ואסתר ראב–מצד אימו   וסבתו סבו כבר ישבו בארץ

 . עצמו בכוחות לארץ הגיע אשר יהושע ממנו

 , הייתה בתם של שלמה ואסתר ראב. חנה, שטמפפר אברהם של אמו

נישאה אחותה יטול לבעלה חנה נישאה לבנימין שטמפפר ואחרי מותה 

 וגידלה את ילדיה.

 אחותם, וחיה לבית וינקלר נייפלדבת עקיבא  דינה את לאשה נשא אברהם

 . בישיבה עמואשר למדו  ,ומוטל יוסל של

 שמשפחתה למרות  אלה לנישואין ברכתו נתן אביוו בעיניו חן נשאה דינה 

ונחשבה למשפחה מיוחסת  שטמפפר כמשפחת שלא חסידים משפחת הייתה

 .ממנהפחות 

 הונגריה יהדות

ותחילת  31 -חיים יהודיים בהונגריה החלו באופן מקיף בסוף המאה ה 

שנה היגרו יהודים להונגריה, ממערב: מורביה  318. במשך 31 -המאה ה

מגליציה. שתי קבוצות אלה התפתחו בכיוונים שונים:  -ואוסטריה, וממזרח 

להתרחק מן המסורת, שאפו להשכלה ולהשתלבות הבאים מן המערב נטו 

 יהודית, ואילו הבאים מגליציה הקפידו לשמור תורה ומצוות. -בחברה הלא

מאבק רוחני בין שומרי המסורת  31 -על רקע זה החל מראשית המאה ה

לעוזבי המסורת . המאבק היה על אופיו של בית הכנסת, אופי הקהילה, 

 -הניאולוגים  -בהשתלבות בחברה ההונגרית  םהמעונייניהרבנות והחינוך. 

 רצו לעשות זאת באמצעות שינוי סדרי הקהילה. 

 שוויםנחקק חוק האמנציפציה, הקובע כי יהודי הונגריה  3181בשנת 

 בזכויותיהם האזרחיות והפוליטיות לשאר אזרחי הארץ . 
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התכנס קונגרס נבחר של יהודי הונגריה, כדי לקבוע את סדרי  3181בשנת 

 הארגון הציבורי היהודי במישור הארצי, המחוזי והמקומי. 

 .וראב שטמפפר משפחות בני על פסחו לא הפנימית וההתלבטות המאבקים

)כך קרה גם  חקהתפו ההונגרית בחברה להשתלב ניסה שטמפפר יהושע

שבקשו להשתלב בחיי המדינה נותרו  להרצל הצעיר( .רבים מבני המשפחה

 .הושמדו בתקופת השואהט כולם עוכמ בהונגריה

 

 

 רודולף הנסיך של פניו את מקבלים ישראל בארץ המתגוררים הונגריה יהודי

 (.3113) "החבצלת" שנת  הקודש בארץ לביקור הבא

 אז נראו כיצד לומדים אנו הזדמנות ובאותה החוויה את מתאר עצמו הוא

 ופאותיהם זקנם שער רגליהם על עץ מנעלי" הונגריה יהודי

  ראשיהם על לבד כובעי, ארוכים

  "ההונגרי ההמנון את ושרים בידיהם דגלים מחזיקים הם
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 המאה תחילת עד .ארנבות או בונים פרוות עשוי כובע הוא הסאמט כובע

 נהוג גם היום והונגריה בגליציה ליהודים אופייני הכובע היה העשרים

 .בירושלים החרדית והעדה הישן הישוב  בני אצל לחבשו

 

 

בעיתון  "החבצלת" על פי מסורת יהודי    למתואר בהתאם לבוש זוננפלד הרב

 הונגריה

 

 

 חיים יהודיים בהונגריה-קידוש
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 הממלכה בשטח סלובקיה נכללה בעבר -בימינו וסלובקיה הונגריה מפת

 .הונגרית האוסטרו

 בצהוב מסומן( ושטמפפר ראב)  אברהם של משפחתו בני של ישיבתם מקום

 .כדיין שטמפפר בנימין שמש שם סמבוטהיי העיר מסומנת כן

 .הונגריה בשטח היום כלולה הזו העיר
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לספירה54היאהעירהקדומהביותרבהונגריה.היאנוסדהבשנתסומבוטהיי
בשם"מושבתקלאודיוסהסוברנית"והייתהבירתמחוזשלהאימפריההרומית.
העירסמוכהלדרךסחרעתיקההמכונה"דרךהענבר"ומצוייםשםשרידיםשל

.8002-מעוןהקיסר,מרחצאות,אמפיתיאטרוןומקדשהאלמיטראשהתגלוב


 זוכהסומבוטהייכיום והיא כולו, האזור של והמסחר התרבות מרכז היא
למוניטיןעולמיגםבזכותמוסדותהאומנותהשוכניםבה.המקוםבומתקיימים
באולם כנסת. בית בעבר שהיה ברטוק, אולם הוא המוסיקה אירועי רוב
גם והוא האביב ומפסטיבל ברטוק מפסטיבל קונצרטים מספר מתקיימים

בהשלהתזמורתהסימפוניתשלסבריה.בנוסףלמקהלותוקבוצותמחול,מוש
מוסיקת המבצעתהעיקר התזמורתהקאמרית"קאפלהסבריה" פועלתבעיר

.8004בשנת20,000בארוק.מספרתושביהעירעלהעל
 

 

 הרהורים

,הצנחנית  שנס חנה כילאחרונה  קראתי לחלוטין מקרי באופן

הצעירה והמוכשרת שהייתה ילידת הונגריה הובאה לבית הכלא ,בורהיהג

 שעל גבול הונגריה סלובקיה לאחר שנתפסה. בסומבוטהיי

 .בבודפסט הכלא לבית שהועברה עד קשות עונתהבסומבוטהיי 

 שמש בנימין שטמפפר כדיין תקופה ארוכה . בסומבטהיי

ות חשתי באותו הרגע את החוט המקשר בין אבות המשפחה בני משפח

שטמפפר וראב חדורי הלהט ובין אותה נערה צעירה שכתבה  את המילים 

 הכל כך מיוחדות.

  אשרי הגפרור
 
 מילים: חנה סנש
 לחן: דוד זהבי
 
 אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות.
  
 אשרי הלהבה שבערה בסיתרי לבבות.
  
 אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד. 
 
 אשרי הגפרור שנשרף והצית לבבות
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 פרק א'

משפחות נייפלד ווינקלר משפחות הוריה של 

אמו של שלמה שטמפפר שהיה דינה שטמפפר 

 אביה של פנינה

 אביה של דינה והגעתו לארץ ישראל-עקיבא נייפלד .א
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 .את תמונת עקיבאשוש צוריאל נינתו של עקיבא מתרגשת לראות 

 .אותה קבלנו מנינו יעקב ווייסברג

לאחר שהוברח  31על פי מפקדי מונטיפיורי הגיע עקיבא לירושלים בגיל 

ולא בגיל תשע כפי   - לארץ מפחד "גזרות הקנטוניסטים" )גיוס ילדים לצבא(

 .שנכתב

 

 כינוי היה( רוסיה של" הגיוס אזורי" – הקנטונים שם על) הקנטוניסטים מוסד

שמטרתו הייתה  - 31-במאה ה הצארית ברוסיה הונהג אשר למוסד כולל

 מקבוצות אוכלוסיה שונות לשרות צבאי כפוי. ילדים שילוב
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בתקופת הצאר הרוסי ניקולאי החלו השלטונות לגייס באופן כפוי גם ילדי 

כחלק ממדיניות האמורה להשפיע על אוכלוסייה בעייתית זו יהודים וזאת 

של הדור הצעיר. החיילים  חינוכו מחדש הצארי( באמצעות)בעיני הממשל 

והם הוטבלו גם   חיילי ניקולאי היהודים שגויסו באופן זה לצבא הצאר כונו

 .תלנצרו

 התיר החוק. 3281 בשנת לראשונה נתפרסם(  ליהודים המיוחד) הגיוס חוק

 על היה 32 מגיל. צבאית למסגרת 32 עד 38 בני יהודים נערים גם לגייס

 לדוגמה כך) במסגרת לוותק קשר ללא, נוספות שנים 82-כ לשרת המגויס

 (.הרוסי הצבא במסגרת שנה 13-כ דבר של בסופו שירת, 38 בגיל שגויס ילד

 כל תמורת פדיון דמי לשלם היהודיות בקהילות נהגו 3281 שנת עד

 יהודים עבור זו אפשרות הצארי החוק ביטל זו משנה החל אך, המגויסים

 ראשי, סוחרים, רבנים) מיוחסות אוכלוסייה קבוצות למספר שייכים שאינם

 '(.וכו בתפקיד קהילות

 .יהדותם את החיילים מרבית שכחו הצבאי השירות בגמר

 .3222 באוגוסט 82-מ השני אלכסנדר של קיסרי בצו בוטל המוסד

 

 
. שנה 13 במשך הצאר בצבא ששירת יהודי קנטוניסט, צם יענקל הרצל

 (.סרן) קאפיטן לדרגת הגיע שירותו במהלך

 31-ה במאה הרוסי בצבא היחיד היהודי הקצין היה צם 

שם עקיבא נייפלד בבעיר חמלניק שבאוקראינה נולד באותם הימים ילד 

להוריו האמידים  שעסקו בסחר בעצים.ההורים חרדו מאד לגורלו של בנם 
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 פי על אףולמרות שהיה בן יחיד להוריו ו וחיפשו דרך למלטו מגזרת הצאר.

החליטו לשלחו -, יחידם בנם את בחייהם יותר יראו ולא שיתכן שחשו

 לירושלים.

 ויידע ליבע בשם קשישים יהודים זוג בדבר של הוריו הגיעה שמועה לאזניהם

 יומם יבוא כאשר - שם למות מנת על הקודש לארץ לנסוע מתכוננים אשר

 ילדים להם היו ולא היו ערירים אנשים.הקדושה ירושלים באדמת ולהיקבר

. הקודש לארץ עימהם לקחתו עקיבא של הוריו לבקשת נענו וברצון, משלהם

 מחוץ אל שנים עשרה - שתים בן נער להוציא כיצד נתקלו בבעיה  ההורים

 שבנם אמצעים דלת משפחה ואז נודע להם על . הוריו בלי המדינה לגבול

, בנם של היעלמותו לסיבת להוכחה נזקקו שהם מכיוון, ממחלה נפטר יחידם

 תמורת עקיבא בנם ש"ע שהסבו הפטירה תעודת את הזו המשפחהמקבלו 

 בכרכרה אותו והניחו הנער בגודל ארגז לבנות בהמשך החליטו, כספי תשלום

 בתוכו השכיבו הנער את זוג הקשישים שהתכוון לעלות לארץ הקודש. של

 לרומניה נוסעים שהם הקשישים זוג אמרו לשכנים. בשחת אותו וכיסו

 אנייה על אותו העלו לשם הגיעו וכאשר, השחור הים שפת על לחופשה

 כשהוא 3221 בשנת לירושלים הנער הובא וכך, שוחד תשלום תמורת כנכדם

 . שנים עשרה-שלוש בן

 על נמצאת עיירת נפה במחוז ויניצה הינה -עיר הולדתו של עקיבא -חמלניק 

 .הדרומי הבוג נהר גדות

הם היו בעיקר מהגרים  32-באמצע המאה ה בחמלניקיהודים התיישבו 

 נבנה בית כנסת בעיר.הודית ונוסדה קהילה יבעיר  .מספרד

ר' הקים אז ושגשוג ליהודים בעיר  פריחההיתה תקופה של  31-המאה ה

 חסידות גדול.   אברהם דוד אורבך מרכז

תועד  3211פרצה שריפה שהחריבה את העיר כליל. בשנת  3212בשנת 

 יהודים.  2,111מספר היהודים בחמלניק בכמעט 

 -מן השנים האחרונות רשמי טיול בחמלניק

 בתוך הסיור הגענו בצהריים לשוק האיכרים שהתקיים באותו היום. "

השמש קופחת על הראש, אין צל, הפנים מתאדמות, אולם האיכרות 

 שמכרו שם את תנובת משקן לא התרגשו.

חלקן הסתובבו עם עלה של כרוב )קפוסטה( על הראש כתחליף 

 לכובע שמש, כחלק משגרת חייהן ונראו מרוצות מאוד.
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זכרתי שלעלי כרוב יש תכונות מרפאות ומומלץ כ"תרופת סבתא" 

לנשים מניקות הסובלות מעודף חלב ונפיחות בחזה, לשים תחבושות 

 עלי כרוב על החזה להרגעה והורדת הנפיחות.

האיכרות דוברות האוקראינית שמעו אותנו מדברים עברית ושאלו 

 קראינית: "תל אביב?"וישר בא

כמה יהודים,  חמלניקב אותנו ישר לתל אביב? אמנם היום חייםכיצד קשרו 

 אולם בכל זאת?

 יש לכך הסבר: 

טבריה אצלנו ובמבואות -חמלניק ידועה במעיינות המרפא שלה כמו חמי

 אתרי מרפא וספא ידועים. העיירה, ישנם כמה

יוצאי בריה'מ לשעבר החיים היום בישראל, באים  ןקבוצות ובודדים מבי

 ."אביב ידוע במקום -לעיתים להתרפא בעיירה, וכך שמעה של תל 

 
 סירה על נהר הבוג

 בחמלניק רחוב
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 הפנוי ובזמנו, ישראל נערי ככל בישיבה למדלירושלים   עקיבאכשהגיע 

 המראות את ולספוג העתיקה -העיר בסמטאות לשוטט אהב מלימודים

. הכוכים שבתוך ובסחורתם בתגרנים, בסוחרים להתבונן אהב הוא .שמסביב

 וחמורים גמלים גבי על מכפריהם החקלאית התוצרת את שהביאו בפלחים

 עומד והיה, הזהב צורפי אל לבו נמשך מכל יותר אבל. לעייפה העמוסים

 כלי יוצרים הם כיצד בעבודתם ומתבונן מלאכתם בתי ליד ארוכות שעות

 . מרהיבים ותכשיטים אומנות

 הוריו את וגם מאמציו הוריו את אהב הוא, גדל הנער, ושנים ימים נקפו כך

 . ברוסיה שנשארו מולידיו

 אנשים בידי יחידם בנם את להפקיד הוריו מצד הנכונות מפליאה היום עד

 לאבד החשש על היה עדיף זה שמצב כנראה, ארוכות שנים לאורך זרים

 . הצאר חיילי בין בנם את לגמרי

 היו לא, בכבוד והתפרנסו ומסחר עבודה אנשי שהיו ואמו שאביו גם יתכן

 הרצוף המכתבים שקשר כמובן, בירושלים החלוקה כספי על לחיות מוכנים

 בידיים נמצא הוא שאכן ובידיעתם מאמציו ובהוריו בבנם הנדיבה ותמיכתם

 .הגעגועים אש את מעט וצננה יתכן, נאמנות

 לעתידו לדאוג בהקדם ומוטב, שכדאי מאמציו הוריו הבינו, הנער גדל כאשר 

 הרי כי בכבוד ממנו להתפרנס בעתיד שיוכל מנת על יד- משלח וללמדו

 לו קראו הם. בחמעלניק ואמו אביו גם וכך יחיו לעולם ולא הם קשישים

 לעשות משתוקק הוא מה שאלוהו וכאשר, עתידו בדבר ולדון עימהם לשבת

 שנפשו מיד וענה הרבה היסס לא -ללמוד ברצונו ומה, לאיש לכשיהיה בחייו

 העיר תושבי המלאכה בעלי כמו הצורפות מלאכת את ללמוד חשקה

 . העתיקה

 איך, מפיהם הגה להוציא יכלו ולא נדהמו מאמציו הוריו זאת שמעו כאשר

 .? מלאכה בעל יהיה טוב מבית יהודי שנער יתכן

 הקהילה בתחום מכובדת משרה כל או דיין, רב שיהיה היתה שאיפתם 

 של רב ערב בתוך העתיקה בעיר בסמטה מלאכה בעל להיות אבל, היהודית

 וכתבו ישבו? לעשות אפשר מה, ציפו לא לזאת, וטורקים ארמנים, ערבים

 .ברוסיה ואימא לאבא ארוך מכתב

 המפרנסת מכובדת מלאכה היא צורפות האם, ההורים שאלו תשובה במכתב

 למסקנה הגיעו יסודית וחקירה שנייה מחשבה לאחר?  בכבוד בעליה את
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 נתנו ובתשובה  - לרוסיה מכתב עוד וכתבו ישבו, הדבר הוא כך שאכן

 גבול היה לא. הצורפות מלאכת את לבנם ללמד הסכמתם את ההורים

 הנער. של לאושרו

 

 היום  - שוק הצורפים בעיר העתיקה

 מאמציו והוריו, בירושלים נוסדה לא עדיין "בצלאל" מכללת ימים באותם

, לביתם סמוך מלאכתו בבית שעבד, תימני יהודי זהב צורף של בידיו נתנו

 מלאכת רזי את וילמדו הנער את שיכשיר מנת על למוד כשכר כסף סכום

 . הצורפות

 ובעונה בעת בישיבה למודים על גם ויתר ולא מאד שנון נער היה עקיבא

 לעמוד שיוכל ידע כאשר שנים מספר כעבור. המקצוע לימוד עם יחד אחת

 הוא, ירושלים העתיקה בעיר ד"חב ברחוב מלאכה בית פתח, עצמו ברשות

 לחמו את והרוויח בחריצות עבד, כפיים ובתבונת רב בכישרון התברך

 . בכבוד

 .עצמו ברשות העומד צעיר לאיש והיה גדל הנער,  עבר חלף הזמן

 רצו מהם ורבים נכבדות בו לדבר החלו ואז, הבריות מעיני נעלם לא הדבר

 . אליו להשתדך

 

 

21



  

 
 

 

 נכדתו של עקיבא מספרת לבנה אברהם על סבה–יהודית אצילי 
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חמש שנים בארץ כלומר עלה  שנים 32עקיבא בן  3222ורי פייבמפקד מונט

 .3221בשנת  31 ןארצה ב

 . משתייך לכולל ווהלין חסידים

 .7381על פי מפקד זה הוא יליד 

 

 אמה של דינה -משפחת חיה -וינקלר מש'   .ב

 יהודים והביאה בגולה ישראל קהילות בין שעברה ציון שיבת על השמועה

 לקום, הדם ובעלילות בפוגרומים, האנטישמיות ברדיפות נפשם שקצה

 שברוסיה מוהילב לעיר גם הסתננה הזאת השמועה, ישראל לארץ ולעלות

 , רבים יהודים בה והתגוררו וחסידות תורה מרכז שהיתה

 עיר היא מוהילב. רוסיה עם לגבול קרוב, בלארוס במזרח עיר היא מוהילב

 שוכנת העיר. בבלארוס בגודלה השלישית העירו. מוהילב מחוז של ראשית

 .הדנייפר נהר של לצידו
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 31-ה במאה מוהילב

 

 באזור הנמצא יאשי מחוז בירת, ברומניה בגודלה השנייה העיר היא יאסי

 - 3221 בשנים מולדובה נסיכות בירת הייתה העיר. מולדובה של ההיסטורי

 3221 בשנים המאוחדות הרומניות הנסיכויות של הבירות משתי אחת, 3221

 בוקרשט של הגרמני הכיבוש בעת רומניה של החלופית ובירתה 3228 -

 .הראשונה העולם במלחמת

נרשם במקומות מסויימים המקור  בני משפחתה של חיה וינקלר על מצבות 

 יאסי.ועל אחרים  מוהילב

נרשם כי הגיע  -קבר בארץ נש-צבי  וינקלר -על קברו של אבי המשפחה 

 .צבי ממוהילובנרשם כי הוא בן  מאירמיאסי אך על קבר בנו 

 )חיה מיאסי( ""חיה דה יסארקעתו של עקיבא נקראה בפי מכריה אש חיה

 .עברו בני המשפחה מיאסי למוהילבככל הנראה בדרך לארץ ישראל 

 השאירו, למכירה שניתן כל את מכרו, עסקיהם את חיסלו בני המשפחה

 עמוק טמנו הכסף צרור ואת, למסע הנחוצים ומטלטלים בגדים מעט ברשותם

 נתיב. בדרך לאיבוד ילך ושלא בו שיחושו מנת על לגופם קרוב בגדיהם בתוך

 שהפליגה ספינה על עלו ושם, השחור הים לעבר כל ראשית הוליכם הנסיעה

 .ישראל-ארץ לכיוון
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 לירושלים בדרכם. ירושלים כשמטרתם מהספינה ירדו, יפו לחוף הגיעו הם

 .לסוסים רתומות עגלות על ועלו ומיטלטליהם משפחותיהם את אספו

 

 

 הורדת עולים בחוף יפו

 לעבר היבשתי המסע החל וכך, הדרך פגעי מפחד גדולה לשיירה התלכדו הם

 בה ששורצים דרך, חתחתים דרך, ומפרך ארוך מסע היה זה, חפצם מחוז

 מאיר – הוריה עם ביחד, חיה הילדה ישבה הללו העגלות באחת. שודדים

 . ואחיותיה אחיה, וינקלר וצירל

 והגיע, כן לפני עוד ארצה עלה, זהב צורף שהיה וינקלר משה בן צבי סבה

. בירושלים הזיתים בהר ונטמן 3222 בשנת נפטר הוא 3211 בשנת לירושלים

 גם שכנראה )צורף( קאפיל יעקב יוסף – צירל אמה מצד חיה של סבא גם

 שני היו חיהל כלומר, כן לפני ארצה עלה כבר, במקצועו זהב צורף היה הוא

 ויוסף וינקלר צבי – עשרה-התשע המאה של בתחילתה ארצה שעלו סבים

 . קאפיל יעקב

 היהודים הנוסעים בין עברו, השיירה על שודדים התנפלו הימים באחד

 הסיפורים. ברשותם שהיו הערך ודברי, תכשיטיהם, כספם את ושדדו

 חכמה חיל אשת היתה שזו סיפרו צירל - חיה של אימה אודות שהתהלכו

 שהיה הכסף מצרור להיפרד לה שאסור מיד שהבינה כמוה מאין ואמיצה

 היטב יודעים שהשודדים ידעה היא, גופה שעל שמלותיה בין עמוק טמון
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, מהעגלה קפצה? עשתה מה, במהרה אליו יגיעו הם וכי כספה טמון היכן

 במהלך שלמדה הטורקית ובמעט, וביללות שבר בזעקות ופתחה כפיה ספקה

 יודעת ואינה כספה את שדדו כבר שהשודדים וסיפרה מר בבכי קוננה המסע

 .ילדיה עבור)לחם( ", מק- אק" לקנות תוכל כיצד

 כבר המסכנה שהאישה הבינו, וצעקותיה בכייה את השודדים שמעו כאשר

 לירושלים המשפחה הגיעה וכך, לנפשה אותה ועזבו חבריהם ידי על נשדדה

 . בשלמותו הכסף צרור עם

 

נוסעים בעגלה רתומה לסוסים ,בעגלה שכזו נסעה משפחתה של דינה 
 בדרך לירושלים

, העתיקה בעיר היהודי הרובע מסמטאות באחת משכנה את קבעה המשפחה

 המשפחה שאם הכסף צרור, הבית בעבודות עזרו והבנות, תורה למדו הבנים

 .הכלכלי לביסוסם סייע הטורקים השודדים מידי הצילה

 . עקיבא של לצורפות המלאכה בית מול חנות פתחוהם 

, ידה על עוזרת חיה בתה כאשר האם בעיקר היתה המסחר את שניהלה מי

 היתה האם. מחברון וענבים ביצים וגם לערביות ופנינים חרוזים מכרו הם

 ומבלי במהירות בראשה חשבונות לחשב מסוגלת והיתה ממולחת סוחרת

 הם. מסחר בהלכות נכבד פרק ממנה למדה בידה שסייעה חיה והבת, לטעות

, העתיקה העיר תושבי והספרדים האשכנזים, היהודים שכניהם עם התיידדו

 שהקל מה, והלאדינו  הערבית בשפות שליטה רכשו ואף ממנהגיהם למדו

 . רבים ידידים לעצמם ולרכוש העתיקה בעיר היטב להשתלב עליהם
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שהוא רחוב  כאן בריבוע המסומן בכחול-בירושלים  מפת העיר העתיקה
 -ן"מקום שנקרא אז "שוק חמרי חברו "ש של רבי צדוקל"חו סמוך חב"ד 

 .ת וינקלר וניפלדועבדו וסחרו בני משפח ,גרו

בהמשך הייתה שם לעקיבא חצר חזקה גדולה עם הרבה בתים והוא היה 

 בתים אלה . רמשכי

 

 
 .מתוך ספרו של המבורגר

 רחוב הצבעים הוא רחוב דוד של ימינו 
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אחר מתואר מקום המגורים של עקיבא שהיה ברחוב חמרי חברון ליד  במקום

)איזור פתוח ברחוב חב"ד( לשם מגיעים מרחוב  השוק של ביצים ועופות

 הצבעים לאחר שעולים לקנטרה שדרכה הלכו לרחוב חב"ד ולחוש של ר' צדוק.

 מול שער חצרו הייתה לו גם חנות.

״ד ְרחֹוב  של שמה על קרוי. בירושלים העתיקה בעיר היהודי ברובע עיקרי רחוב הוא - ַחבָּ

 .ד"חב של המדרש ובית הכנסת בית ובו, ד"חב חסידות

 העיר של הקארדו ציר לאורך בנויים, היהודים רחוב( ממנו הנמוך) ומקבילו, הרחוב

 .והביזנטית הרומאית בתקופה החיים ממפלס מטר 5-2-בכ גבוהים הם; ומעליו העתיקה

 אן'ח" בשם, קבוע ויריד רבות חנויות שכלל מסחרי מרכז ד"חב רחוב היה, 91-ה במאה

 ביצים, ירקות: חקלאית תוצרת מביאים הערבים חברון תושבי היו אליו", חברון

, זית שמן: "אליו מביאים היו ומטבריה מצפת, יהודים הגליל ואנשי, למכירה, ועופות

 - טבריה דרך עוברת שהייתה, מדמשק מרכולת וקצת, טבריה דגי, צפתית גבינה

 מחצית, "השנה לוחות", טובה לשנה" גליונות" בו וקונים". וכדומה יבשים פירות

 הדפוס מבתי, בזה וכיוצא לחלות מפיות", מזרחים, "מוזהבות קבלות", השקל

 . בירושלים

 . נפש 119 בו שהתגוררו ומצא ברחוב מפקד הארצישראלי המשרד ערך 9191 בשנת
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 5881 -בעיר העתיקה -הסמוך לרחוב חב"ד -היהודיםרחוב 

 הערבים שכניהם כמנהג היהודים בנות את להשיא היה נהוג ימים באותם

 חיה לבתם הזדמן כאשר ההורים התנגדו לא וכך, בשנים רכות ילדות בהיותן

 . בלבד שנים עשרה-שתים בת רק היותה למרות טוב שידוך

 שממול בחנות הציץ, הטובות ובמעלותיו בחריצותו לפניו הלך ששמו עקיבא

 לשם שלח, חרוצה וגם מראה טובת והיא לאימה שעוזרת הנערה את וראה

 את לו לתת והסכימו טוב לדבק אמרו ההורים, מהוריה ידה את ובקש שדכן

 שמחת את חגגו זמן וכעבור צלחת שברו" תנאים" ערכו. לאישה בתם

 החתונה לפני הרבה התראו לא והכלה שהחתן להניח יש. וכדין כדת החתונה

 לבית המיועד החתן את השדכן הביא שבו הצהרים-אחר יום אותו למעט

 לשבת נשארו השניים אבל, הצדדים שני בין הכרות למטרת הכלה משפחת

 אפילו להעיף העזו ולא ארצה מושפלות ועיניהם כמאובנים במקומותיהם

 אחרון מאמץ עשו ללכת קמו כאשר. הבושה מחמת רעותו אל איש אחד מבט

 להינשא והסכמתם היכרותם הסתכמה ובזה העין זווית מתוך הצטלב ומבטם

 שלמעשה, כלתו את החתן ראה כאשר, החתונה שלאחר קרה וכך, לזו זה

 לקחה, בשנים רכה ילדה עדיין שהיא מקרוב החוקית אשתו הייתה כבר

 שנה למשך שם להשאירה וביקש, הוריה לבית בחזרה אותה והוליך בידה

 כעבור. ומשפחה בית הלכות מפיה ותלמד אמה ליד שתשב מנת על נוספת

 וכעבור עקיבא בעלה לבית החזירוה, שנים עשרה שלש לה במלאת, שנה

 אחרי. שנים עשרה בארבע מאמו שצעיר, יוסל הבכור בנם נולד נוספת שנה

 .חנה ,נפתלי, אמו של שלמה שהיא דינה, אסתר, מרדכי נולדו יוסל
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 .שנים ותשע לארבעים בחכירה בית קבלה המשפחה 

  

ם של חלק מבני משפחתה של דינה : מאיר וינקלר סבה של הקברותי: למטה  

 דינה,צירל סבתה,יצחק ומאשה דודיה .כולם קבורים בהר הזיתים.

עימו עלו שלושה  י.אב המשפחה הקבור בהר הזיתים הוא צבי וינקלר מיאס

ונישא  במאשה, ברוך ומאיר. מאיר וינקלר עלה עם משפחתו ממוהיל :ילדים

 פיל.אלצירל בת יעקב  ק

 .יצחק,גיטל וחיה  שנולדו למאיר וצירל וינקלר: ידועים לנו שלושה ילדים

 חיה נישאה לעקיבא נייפלד.

 

ככל הנראה נמצאים בארץ עוד צאצאים שנולדו לאחיה ולדודיה של חיה 

לבית וינקלר אך בשלב זה לא ידוע לנו דבר אודותם.כך גם נעלמו מעמנו 

 .רבים מצאצאיהם של עקיבא וחיה 
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 דף שהועבר אלינו מנינו של עקיבא ,נכד בתו חנה.

אשתו של עקיבא וכך הגענו גם ,ר זה למדנו את שם משפחתה של חיה ימני

 .ליתר בני המשפחה וקברותיהם 

 .הוא שהעביר אלינו גם את תמונתו של עקיבא-יעקב וויסברג–אותו הנין 
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שאת ובני המשפחה שחלקם הגדול לא היה ידוע לנו -תרשים 
 קברותיהם גילינו בהר הזיתים
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 שברחוב החנויות שורת מעל הגג על היה בנוי ביתם של עקיבא וחיה 

 לרחוב ירדה חיה סבתא. גדולה עילית כחצר לבית שימש הגגות ומשטח

 ממולאים פחים בתוך אותם ושתלה גרניום שתילי משם והביאה הבשמים

היא , הכביסה של" כחול"ה את בו שטבלה בוהק לבן בסיד וצבועים באדמה

 ביתם לחצר מסביב, הלוהטת האדומה הפריחה עם הפחים שורת את הציבה

 . העילית

 שם על, גולדשמיד כעקיבא בירושלים יותר ידוע שהיה נייפלד עקיבא סבא

  שהופיע חדש מכשיר כל רכש הוא, טכניקה חידושי מאד אהב - משלח ידו

 בבית אצלם הופיע הראשון הפרימוס למשל, לביתו והכניסו תקופה באותה

 גדולה אפריון מיטת עמדה המרווח המגורים בחדר, התפירה מכונת גם כך

 בסיפוריה. מסביב עליה שסגרו תחרה וילונות עם חיה סבתא של ומפוארת

 הילדות זיכרונות על עזים בגעגועים להתרפק אמה של שושנה צוריאל נהגה

 ובלילה בביתם להתארח מאד שאהבה סיפרה היא, וסבתא סבא מבית שלה

 שסבתא הפרימוס זמזום לקול להתעורר בבוקרו . הגדולה במיטה להירדם

 . הבוקר לארוחת הקפה קומקום את עליו שפתה כבר

 נעים איש שהיה סבא, חיה לסבתא עקיבא סבא בין גדולה אהבה היתה

 הסמכות מלוא את בידה ונותן נפשו נימי בכל לרעייתו וקשור רגוע, הליכות

 ככל, להפליא השנייה את אחד השלימו הם באופיים, כרצונה ביתה את לנהל

 הנראה כפי, ונמרצת פעלתנית אישה היתה היא כך, ושלו מתון היה שהוא

 אלא, בלבד במשפחתה בטיפול הסתפקה לא היא, מאימה אלו תכונות ירשה

 מידי דאגה ואף, ולנצרכים לזקנים, לחלשים ועזרה הבריות בין הסתובבה

 ("לעפל- קוך")" בוחשת- כף" בשם אותה כינו. לחופתן כלות להכניס פעם

 . ביידיש

 

  

 יםפרימוס
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 קברותיהם של עקיבא וחיה.

 המצבות נקנו בחיים כפי שרשום על המצבות.

 האבן מהודרת ועבה פי שניים מן המצבות הרגילות.

אבנים  - הדבר מעיד על מצבם הכלכלי הטוב וכן על עיסוק המשפחה בקנית

  .מחברון

 

 מיטת אפיריון
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 חנויות ברחוב היהודים

                     

       
  

 . זהב כצורף-ד"חב שברחוב מלאכתו בבית היה עסוק עקיבא סבא

 הכנסת בית עבור וקישוטים יין גביעי, תורה כתרי ליצור הזכות לו היתה

, השחרור במלחמת יותר מאוחר רבות ששנים, העתיקה שבעיר" חורבה"ה

 העתיקה בעיר היהודי הרובע כאשר הירדני הלגיון חיילי ידי -על נשדדו

 . לידיהם נפל ירושלים

 היו ערב לפנות ששי יום ובכל, ביותר מרשימה תזמורת היתה הטורקי לצבא

 גם וכן (כיפה עם עגול בניין)" הרוטונדה" על הרוסים במגרש מנגנים

 לבית נכנס אחד יום. הצבאיים ובמצעדים במסדרים, חגיגיים באירועים

 כלי בתיקון בקיא הוא אם אותו ושאל טורקי קצין עקיבא סבא של מלאכתו

, לך לשקר רוצה לא אני: עקיבא סבא לו ענה, שלו המלאכה בבית נגינה

 אנסה הנגינה כלי את לי תביא אם אבל, אלה בכגון בקיא שאינני היא האמת

, הכלי את בדק עקיבא סבא, קלרינט לו הביא הטורקי הקצין. משהו לעשות

 את וגם חצוצרה הקצין לו הביא כך- אחר, אותו לתקן והצליח מבנהו על למד

 למד ואף התזמורת כלי ביתר ולטפל לתקן למד וכך, לתקן סבא הצליח זו

 יהיה הוא אם הטורקי הקצין אותו שאל ואז. נגינה כלי כמה על לנגן בעצמו

 את לקבל הסכים עקיבא סבא, התזמורת מתחזק תפקיד את עליו לקבל מוכן

 ת המפוארת.הטורקי התזמורת של הקבוע למתחזק והיה הזה המינוי
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עקיבא היה אחראי על תיקון (,8181)  צועדת בירושלים יתזמורת הצבא התורכ
 כלי התזמורת

37



  

 
 

 

 

, מספרת על התזמורת התורכית ועל המתנה שהכין  הנכדה יהודית אצילי,

 .עקיבא לפרנץ יוזף או לקיסר וילהלם
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של עקיבא הסופר משה בן שאול כולל בין סיפורי ירושלים את סיפורו 
 .והתזמורת התורכית

. ושיבה זיקנה עד בה והתמיד, זהב כצורף עבודתו את אהב עקיבא רבא סבא

 הקהילה מאת יוזף-פראנץ הקייזר עבור הולדת יום מתנת להכין התבקש הוא

 יחפוץ הוא האם: הקייזר פמליית אנשי את שאל סבא, בירושלים היהודית
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 הציע ואז, הקייזר עבור מלחמה כלי רוצים שאינם לו ענו והם? לחרב בנדן

 אשר, כסף עשוי אמנות מעשה מגילה נרתיק עבורו ליצור עקיבא סבא להם

 כל נשמרות בו האוסטרית הלאומית בספריה המיוחד באגף היום עד נמצא

 . בחייו יוזף-פראנץ הקייזר שקיבל המתנות

 את לסעוד הביתה ללכת עקיבא סבא התכונן, בזקנתו כבר, הימים באחד 

 יקרות העבודות את עימו לקח, כמנהגו, זוגתו לו שהכינה הצהריים סעודת

 , מלאכתו בבית עת באותה שהיו ביותר הערך

 יצא, יוזף פראנץ הקייזר עבור שהכין היצירה את איתו לקח היום באותו

 בסמוך אבן גדר על האוצר את הניח, הדלת את לנעול כדי המלאכה מבית

 את הכניס, הדלת לרוחב הכבד הבריח את והצמיד הרים, המלאכה לבית

 את שכח, בו לבגוד החל וזכרונו ישיש בהיותו. אותו ונעל לחריץ המנעול

 מאד קרוב היה כאשר, ביתו לעבר פעמיו ושם הגדר על מונח שהיה האוצר

 והחל לאיטו הסתובב, משגיח באין שם שמונח באוצר פתאום נזכר לביתו

 שומע הוא ופתאום רב זמן עבר לא, המלאכה בית לכוון בחזרה צעדיו מחיש

 מלאכתך בית ליד עברתי, תדאג אל, עקיבא' ר, עקיבא' ר: לו קורא יהודי

 איש הטוב ולמזלך בשלמותו אותו לך מוסר אני הנה, האוצר את ומצאתי

 . אותו לגנוב הספיק לא עדיין

 

 

נינו של עקיבא מן המוזיאון בוינה. יתכן מאד  ,תמונה שקבל אברהם אצילי

 יוזף -ץ תנה שהכין עקיבא הצורף לפרנבמשמדובר 
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 אחד שכתב ספר מתוך, תקופה אותה של האותנטית העברית בשפה קטע

 באותו "עולמות שלושה" בספרו המבורגר חיים, העתיקה העיר מוותיקי

 : עניין

 שאר של או המנגנים החיילים של והסימפניות החלילים, החצוצרות על"

 קלל בנחושת אותם מטליא (עקיבא) הוא היה, קולם נפסק אם, המוסיקאים

 . נשברו אם

 הכלי את תחילה הוא ובחן עמד, לתקן כשגמר, הסדקים תיקן,נסדקו ואם 

 נשמעו וממילא, כראוי תיקן אם ובחנו החיילים באו כך ואחר. קול להשמיע

 ". תקיעות זה ברחוב היום כל

 ההבדלה ולאחר וסבתא סבא אצל מתכנסת המשפחה היתה שבתות במוצאי

 לבם וכטוב, שחורים חברון מענבי בעצמם יצרו שהם בית תוצרת יין שתו

 . במחולות יוצאים היו שבהם והצעירים, כולם להנאת מנגן סבא היה ביין

 במסחר כמו אחרים לעיסוקים גם ידם את שלחו חיה וסבתא עקיבא סבא 

 ומינו, הירדן שבעבר רש'בג מאד פורה באזור אדמה שכרו הם, בתבואה

, לפסח שמורה מצה אפית לשם חיטה שם וגידלו, מקומי ערבי עבודה מנהל

 התארח,  הירדן בעבר בהיותו אחד יום. מירושלים רב בהכשר נעשה הפיקוח

 הגידול בענייני לדון כדי באוהל המקומיים הפלחים אצל עקיבא סבא

,  מארחיו את שמע, משכבו על בשכבו בלילה. לירושלים החיטה והעברת

 בכסף עמוס כבר הזה היהודי: "עצמם לבין בינם מדברים, ישן שהוא בסברם

 עד וחיכה עין עצם לא הוא". כספו את ונשדוד אותו שנחסל הזמן הגיע, רב

 ברח ובדהירה סוסתו על קפץ, מהאוהל חרש יצא ואז, נרדמו שמארחיו

 . הירדן בעבר עסקיו את לגמרי חיסל זה מקרה לאחר, לירושלים בחזרה

 וסיפר מלאכתו בית את שסגר לאחר הביתה עקיבא סבא הגיע אחד יום

 וכי לחומות מחוץ אדמות מכירת על מכרז הוציא הטורקי שהממשל לאשתו

 שמעה כאשר. שדה חלקתר עבו ראשון כתשלום עירבון בידם נתן הוא גם

 מתכוון הוא מה וכי: אותו שאלה והיא, בעיניה חן הדבר מצא לא, זוגתו זאת

 את לבזבז חבל לא האם? וקוצים סלעים זרועת שוממה שדה בחלקת לעשות

. בחזרה העירבון כספי את ולקבל לממשל ללכת ממנו וביקשה? זה על הכסף

 וותיקי ממשפחת אחד כך על כתב. העסקה את וביטל כרצונה עשה הוא

 -בתשרי לאור שיצא עולמות שלושה בספרוהמבורגר  חיים העתיקה העיר

שמעה שושנה צוריאל , הסיפורים יתר את כמו, הזה הסיפור את):  ט"תרצ

 ( .ל"ז האמ של מפיהעוד בילדותה 
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, ב"תשי בכסלו ג"כ -3222, ח"תרכ באדר ג"כ) המבורגר יוסף אליהו חיים

 המאה של בירושלים הדואר ולסדרי לכספים מומחה, מינהלן היה -( 3123

, הישן היישוב של החשובים מהכוללים אחד, בירושלים אונגרין בכולל. 31-ה

 נתן בנק, אביו של בבנק גם עבד, במקביל או, מכן לאחר. בניהול עסק הוא

 חשובה מומחיות - מזויפים כסף שטרי לאיתור למומחה נחשב, המבורגר

 בניסיון השתתף. אביו שניהל והרוסי האוסטרי הדואר בשרות עבד. בזמנו

 חבר לכל יהיה בו" "יעקב קהלת" בשם ירושלים בסביבות עברי כפר להקים

 .בעיר היהודי המסחר מראשי היה". זעיר ומשק בית

 ועסק ארצה חזר.     לחו"ל ועסק בעיסוקים שונים נסע פרנסה מצוקות בשל

 .זכרונות בכתיבת

 ארץ בזכרונות המובאת" נאוועמעמסטר משה" סבו של צוואתו מפורסמת

 .לארץ נאמנות לשמור לצאצאיו המלצה ובה ישראל

 :מספריו

 נאוועמעמסטר משה' ר סבא של עולמו -" עולמות שלשה" •

 .בירושלים חייו קורות על - שלי עולמי •

בני משפחת המבורגר התגוררו תקופה מסויימת באחת מן הדירות ב"חצר 

 צדוק.החזקה" של עקיבא. לאחר מכן עברו להתגורר בחוש של רבי 

שר משפחתי בינה ובין משפחת קהמשפחה הגיעה מהונגריה וככל הנראה יש 

 שטמפפר .
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סבו  של חיים המבורגר אירח את משפחת בנימין שטמפפר כאשר הגיעה 

1872.ארצה בשנת 
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מתוך ספריו של חיים המבורגר המספר על עקיבא ועל אשתו חיה שאלמלא 

 .להיות עשירים ואולי לא להיות כללעצותיה היינו יכולים )כל צאצאיו( 
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שטח זה נקנה בתחילה על ידי  בית החולים האיטלקי )בקדמת התמונה(

באיזור מגרש  ה גדולה אחרתכמו עיסקעקיבא עד שבוטלה עסקה זו 

 .על ידי חיה -הרוסים

 

 .3131מצעד צבאי של אלנבי במגרש הרוסים עם כיבוש ירושלים בשנת 

 בוטלה.-עקיבא במגרש הרוסיםגם עיסקת קרקעות של 

45

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Italian_hospital_-_ministry_of_education.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Allenby_march_1917.jpg


  

 
 

 ואת בירושלים הטורקי השלטון קץ את לראות זכו חיה וסבתא עקיבא סבא

 מגפת השתוללה זמן באותו, רב לזמן לא אבל, לעיר האנגלי הצבא כניסת

 נדבקה חיה סבתא וגם במחלה מתו רבים ואנשים בירושלים החולירע

 אשתו בלי לחיות רב זמן לו נותר שלא ידע עקיבא סבא. ונפטרה בחולירע

 את ששחרר האנגלי הצבא של גדול פטריוט ובהיותו, חיה סבתא האהובה

 עיניו במו לראות השתוקק, הטורקים של הכבד מעולם וירושלים ישראל ארץ

 שייקח שטמפפר אברהם מחתנו בקש הוא. מותו לפני אחד אנגלי חייל ולו

 .אנגלים חיילים לראות כדי החוצה אותו

 האנגלית בשפה ששלט אברהם, אוסטרלים חיילים שני עמדו הקישלה ליד

 הוא וכי שלהם גדול פטריוט הוא הישיש שהסבא להם והסביר אליהם ניגש

 . אותו ונישקו בידיהם ידו את לקחו אליו ניגשו הם, ידיהם את ללחוץ רוצה

 

 

 צבא בריטי בשער יפו ביום כניסתו של גנרל אלנבי לארץ ישראל.

 אנישקו את ידיו של עקיב ם הבריטיםהחיילי
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 בהר ונטמן שנים וארבע שמונים בגיל עקיבא סבא נפטר שבועיים כעבור

  הובה חיה.הא אשתו לצד הזיתים

 

 

 יהודית אצילי נכדתם של חיה ועקיבא מספרת על תקופת חייהם האחרונה .

 פיד להביא לביתו את נכדותיו כדי שיבלו אצלם את השבתותקעקיבא היה מ
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מעורים בחיי הציבור היו שותפים וחתמו על עצומות שונות  היו עקיבא וילדיו
 .ותרמו מכספם לנזקקים,מספר קטעי עיתונים המעידים על כך מובאים כאן

 

 

  51/1/5841עיתון "המגיד"
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 נייפלד ילדי עקיבא  וחיהג.  

 בנים שלושהנולדו שלוש בנות ו לעקיבא ולחיה

 ,נפתלי,אסתר פלדמן,)ישראל מרדכי( ,מוטלצבי(–)יוסף  )יוסל 

 (.חנה וייסברגדינה שטמפפר,
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 בשם חכם לתלמיד שנישאה חנה לבני המשפחה במיוחד  זכורה הבנות מבין

 היטב התמצא שגם אדמוני עבות זקן בעל חסיד יהודי, וייסברג זלמן חיים' ר

 כללית - בהשכלה נרחב ידע וגם המדרש בית לכותלי שמחוץ העולם בהוויות

 . גזוזל חרושת בית בבעלותו והיה

 ימיהם ובערוב, בנות ושתי בנים חמישה נולדולחנה ולחיים זלמן וייסברג 

 פרוץ עם קרה זה, חודשים שלושה של בהבדל השנייה אחרי אחד נפטרו

 בהר אותם לקבור הספיקו ועוד, בירושלים השחרור מלחמת של הקרבות

 הלגיונרים לידי נפלה העתיקה שהעיר לפני האחרון ברגע ממש, הזיתים

 .הירדנים

 עקיבא וחיה היו קשורים מאד לילדיהם ונכדיהם.

 עקיבא היה פעיל בחיי הקהילה והרבה לשתף את בניו בפעילותיו .

בעיתוני התקופה נוכל למצוא את שמותיהם של עקיבא ובניו כשהם תומכים או 

 ובין התורמים "לבית חינוך לעורים". מתנגדים לפעולות או לאירועים שונים

ות א שהיה מגיע לביתם ולוקח את הנכדים לבלביהודית אצילי מספרת על עקי

 ד שבעיר העתיקה."ת בביתם שברחוב חבבאת הש

 לצערנו לא הצלחנו להתחקות אחר גלגוליהם של כל ילדי עקיבא וחיה.

 יתכן ואם היינו משקיעים יותר מאמצים היינו מגיעים לתוצאות טובות יותר .

לנו קרובי  י בעקבות העלאת הספר לאתר המשפחתי יתגלולאנו מקווים שאו

 משפחה חדשים.

 : יהם של עקיבא וחיהדמות יללהלן ש

 .1681נולד  -צבי )יוסל(  וסףי

        . 1688 נולד-שנקרא על שם אביו של עקיבא מרדכי-ישראל 

 .1686נולדה  -אסתר

 .1681  נולדה אשר נישאה לאברהם שטמפפר-דינה 

 1681 נולד- נפתלי

 .1681שנישאה לחיים זלמן ויסברג נולדה - חנה

מחמלניק ,הגיע  55בן הוא  עקיבא  5511-בהרי  מונטיפיורימפקדי -על פי 

 ,יוסף בן חמשוילדיהם  נשוי לחיההוא  5511-ב .רווקוחמש שנים בארץ 

 אסתר בת שלוש, דינה בת שנתיים,
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, מרדכי בן 56צורף  ילדיו יוסף בן  61עקיבא הוא בן -5581-מעל פי המפקד 

 בת שנה.חנה , 3,נפתלי בן 1דינה בת , 8אסתר בת  , 9

 

ודינה היו כבר  יוסף,ישראל מרדכי -רישום בני המשפחה בספר המוכתאר
 נשואים ועל כן אינם מופיעים ברשימה

המופיע  תורכית( 1111) 1688יליד שנת ,חיים –לא ברור לנו מיהו אותו מאיר 

ברשימה.אפשרות אחת היא כי מדובר בבנו של נפתלי )נפתלי מודה בשנת 

 (לרופא ד"ר פופלס על הצלת בנו כך שיתכן מאד שזהו בנו. 1818

 האם ייתכן שנפטרה?,אשתו של נפתלי לא מוזכרת 

אפשרות אחרת שהועלתה היא כי מדובר במאיר בנו של אברהם כאשר לפוקד 

 ( 1686או  1811-)מאיר נולד ב .בי תאריך לידתולג לא נמסרה שנה מדוייקת

 ייתכן ומאיר התגורר תקופה מסויימת בבית הסבא והסבתא כדי לסייע להם.

 ות שהוטלו עליו על ידי הסבתא חיהויש אומנם עדויות על שליחוי
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 6611-מפקד מונטיפיורי
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לעומת    יש שינויים במפקד זה-5781-מונטיפיורי מפקדהמשפחה ב

 5711המפקדבשנת 
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כך לגבי  ,ומשפחתו של הבן נפתלי לםראיננו יודעים מה עלה בגו לצערנו 

 . בשעת לידה 1811צאצאיה של אסתר שנפטרה בשנת 

 גם לגבי יתר הילדים איננו יודעים פרטים רבים.

שסיפק לנו  ,אומן מחונן -יעקב ויסברג -רבות היה נכדה של חנהלנו מי שסייע 

 .הפרטים רבים אודות ההיסטוריה של המשפח

 שהינו מוהל מפורסם. משפחתם למר ויסברג הגעתי בזכות מקצועו של בן 

הגיע לביתנו המוהל כדי לבדוק את  בביתנוזכרתי כי לאחר אחת הבריתות 

התינוק ואז הייתי עדה לשיחה בין פנינה ובינו בענייני משפחה אשר על פיה 

 .פחתנוהל הינו בן משהבנתי כי המו

ואז כאשר התחלנו לאסוף חומרים התקשרתי לבנו של המוהל וניסיתי לדלות 

 ממנו פרטים .

הוא הפנה אותי לדודו ובזכותו הגיעו אלינו פרטים רבים כולל תמונתו של עקיבא 

 שעוררה התרגשות רבה.

 לצערנו לא ידע מר ויסברג פרטים אודות ילדים אחרים של עקיבא וחיה.
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 שהרבה למדנו ממנו על המשפחה מציוריו של יעקב ויסברג נכדה של חנה

 יעקב ויסברג טוען שכשרונו האומנותי עבר אליו בירושה מעקיבא.
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יר אשר זכר שבו רשומים פרטים ייעקב ויסברג העביר אלינו כבדרך אגב נ
אשר אודות משפחת ויסברג והנה גילינו בו פרטים לגבי בני משפחה אחרים 

 אחר כך גילינו גם את קברותיהם.

 חשיבות הפרטים הם מובאים בפעם השנייהבשל 

 צבי(-)יוסף  יוסל

 היו השניים. אחריו נולד מוטל אחיו, וחיה עקיבא' ר של הבכור בנם היהיוסל 

 העיר בסמטאות הבריות בין להסתובב שהעדיפו בדחנים,  חמד צמד

 לשם המדרש בית ספסלי חבישת פני על, הלצות ולשמוע לספר כדי העתיקה

 . שלהם אימא של ליבה למגינת, תורה לימוד

 העתיקה העיר סמטאות בנוף להפליא שהשתלבה ציורית דמות היהיוסל  

 על רחב באבנט חגור, ארוכה פסים כתונת מין, ובה'ג היה לבוש, ירושלים

 טורקיות נחושת מטבעות כמה לתוכם ששלשל בצדדים עמוקים וכיסים, מותניו

 למען רעש להקים כדי בהם ומקשקש העתיקה העיר בסמטאות מהלך והיה

  .הוא עשיר כמה עד בו ויתקנאו הבריות ישמעו

 . לב וטוב שמח אבל, ואביון עני היה הוא למעשה אבל

 ירושלים חצרות כל אצל ללבישה נהוג הוא, אותו ללבוש חובה שאין חום מעיל הינו ובה'ג

 שהוא משום. שלו הלבישה למשמעות בייחס גבוה איננו מחירו אך ומהודר מפואר בגד הוא

 מלבד. זה לבוש פריט בבעלותם שאין רבים חסידים מדאיג זה אין חובה לבוש פריט איננו
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 - שעטנז של דקדקנית לבדיקה הזוכים הלבוש פרטי לאחד נחשבת ובה'הג פאר לבוש היותו

 בררנית בדיקה. לגביו בררני מאד( הירושלמים החסידים בפרט) החרדי שהציבור דבר

 .ובה'בג המחיר לעליית גורמת זו ודקדקנית

 המסורתי הלבוש את ללבוש עצמם על נטלו אשר ירושלים חסידי כלל לובשים ובה'הג את

 הישן היישוב של

 

 

 חסיד לבוש ג'ובה

 

 .יוסף )יוסל( הבן הגדול 

 עדויות שנתן בשתי ועדות התפרסם בשעתו בזכות

 . 5191שהוקמו בעקבות מאורעות שנת 

. הארץ ברחבי באב בתשעה שהחלו ט"תרפ מאורעות פרצו 1818 בקיץ

 הטיפול לצורך ועדות שתי הוקמו, ט"תרפ ומאורעות הכותל אירועי בעקבות

 . הכותל בענייני

וועדת חקירה -האחת ועדת חקירה פרלמנטרית )ועדת שאו( והשנייה

 בינלאומית.

, הראשית הרבנות, הלאומיים המוסדות של נציגים בוועדות השתתפו גם 

, הכותל רב תפקיד את 1811-ב יסדומ אלה ועדות בעקבות. ישראל ואגודת

 .אורנשטיין אביגדור יצחק לרב שנמסר

  .1811 ביוני שלה ח"הדו את הגישה הבינלאומית הכותל ועדת

 נאסר שבהן, בכותל התפילה לסדרי תקנות נקבעוות הוועד ח"דו בעקבות 

 .כסא או ארון, שולחן, מחיצה כולל חפץ כל שם להניח
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 . צום ובימי בחגים רק הותרה בתורה לקריאה ושולחן קודש ארון הבאת 

, באזור בתים אל וללכת, התפילה את להפסיק המתפללים נאלצו אחרים בימים

 התפילה להמשך חזרו מכן ולאחר, התורה קריאת את לקיים היה ניתן בהם

 . בכותל

. השנה ראש תפילות את לקיים יכלו לא ולכן, הכותל ליד בשופר לתקוע נאסר

, סגל צבי משה תקע 1811 ץ"תר הכיפורים יום של נעילה בתפילת, זאת למרות

 עם תקעו שבהם שופרות הוגנבו, השנים ובמשך. ר"בית הנוער מתנועת צעיר

 .שנה בכל היום סיום

 בכל תפילות המערבי בכותל התקיימו, השנה בראש מלבד, זו בתקופה למעשה
 ותיירים מבקרים גם. אנשים מרוב הומה הכותל היה ושבת חג בימי. השבוע ימי

 בשנת. אורנשטיין הרב של ביומנו יום כמדי ותועדו המקום את פקדו רבים
 .נפש 181,111-כ, הכותל רב של הערכתו לפי, בכותל ביקרו  1818

ועדת הכותל –והוועדה הבינלאומית  1818בשתי הוועדות  )וועדת שאו 

( נשמעה עדותו  של מי שנקרא בדוחות יוסל  1811-שהגישה מסקנותיה ב

 קיוועס )דהיינו יוסל בנו של עקיבא(.

יוסל סיפר במיוחד על אירוע שהיה כאשר הבחין בעבודות חפירה ליד הכותל 

 כארבעים שנים קודם למתן העדות.

סל סיפר כיצד הוא ומכובדי העדה הגיעו לראש העיר הערבי וזה הסכים יו

לריצוף מכובד יותר של רחבת הכותל ובתנאי שהקהילה היהודית תשתתף 

 בהוצאות וכך אומנם נעשה.

יוסל סיפר על היחסים הטובים ששררו בין היהודים לערבים ועשה רושם מיוחד 

 על שומעיו.

-צבי( שהתרשמה מאישיותו -רחל ינאית בן הציירת בתיה לישנסקי )אחותה של 

ציירה אותו תוך כדי מתן עדותו והשאירה לנו מזכרת ממנו התלוייה עד היום 

 בבית צאצאיו.

בעלות הישוב היהודי על המקום  שלוועדות החקירה היו זקוקות להוכחות 

  הקדוש להם.

 ערבי ד"עו הערבים מטעם שם הופיע, החקירה ועדת בפני הדיון שהתנהל בזמן

 גינונים בלי, שני בגוף דיבר, אליו בפנותו יוסל, מחברון הדי- אל- עבדול בשם

 יוסל על והתלונן מאד ונעלב נפגע וזה, מכובד ד"לעו שמגיע כפי כבוד של

 לו ענה" שכמוך ימים עול, כרצונך אליך לפנות יכול אני כיצד. "בכבודו שמזלזל

 זאת שמע כאשר". שלך המילה ברית לחגיגת מוזמן הייתי הרי ואני, "יוסל

 הראוי בכבוד אליו לפנות והחל, לו נשק, ליוסל יחסו השתנה, המכובד ד"העו

 . ומכובד ממנו זקן לאדם
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 5111נקודת משטרה בכניסה לסמטת הכותל, 
 

 

הוא הכינוי צורף )גולדשמיד=,גולדשמיד עקיבא בן יוסף, מטה החתום אני"

 . נייפלד( -שניתן לעקיבא אשר שם משפחתו היה למעשה

 . עדותו מתן בשעת(Erleigh) ארליי הלורד בפנייוסל   עצמו את כך הציג 

PALESTINE COMMISSION ON THE DISTURBANCES OF AUGUST 1929 

  

, שנה שבעים בן ירושלים יליד, ירושלמי תושב עקיבא בן יוסף מטה החתום אני"

 :  המערבי הכותל בעניין לי הידועים הפרטים את מוסר הנני

 יד על הרצפה ידי על כשנרצפה, שנה ארבעים עד וחמש שלושים לפני זוכר אני

 ויפה דקה מאבן דקות מבלטות הרצפה היתה מקודם, עכשיו הקיימת הכותל

 העיר בכל הרחובות ריצוף את לתקן שהתחילו. חזקה לא אבל שיש כמו

 שלש עד שנתיים נמשך וזה (השופכין תעלות), התיעול את קודם עשו, העתיקה
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 את עקרו, המערבי הכותל אל כשהגיעו. המערבי הכותל אל שהגיעו עד, שנים

 התחלתי זאת את כשראיתי. מאבנים אותה ובנו שופכין תעלת וחפרו הרצפה

 .לצעוק

 

התמונה צויירה על ידי בתיה לישנסקי אחותה  -יוסף נייפלד )יוסל קיבעס(
 של רחל ינאית בן צבי.

אמיתי שהיה קצין עוד -התמונה הייתה תלוייה בביתו של הנכד עו"ד וורטמן

 במשטרת המנדט

 יצחק בן צבי הכיר את יוסל שאליו היה מצטרף לסיורים בעיר העתיקה.

 יוסל התמחה בליווי והדרכת טיולים.

, המנוח נחום' בר זלמן' ר והם, בירושלים הגדולים שהיו אנשים שני אל הלכתי

 . המנוח רוקח יצחק' ה וגם

 את וראינו הכותל אל הלכנו, העיר גדולי שהיו האחרונים אלה שניים עם

 כולנו הלכנו. חוסייני אפנדי סלים העירייה ראש אל ללכת החליטו הם. התעלה

 תעלת יסדרו ליהודים קדוש שמקום יתכן כיצד: וטענו חוסייני אפנדי סלים אל

 ראש חוסייני אפנדי סלים? תעלה קיימת תהא המתפללים רגלי ותחת שופכין

 . התעלה את לשבור תיכף צו נתן העירייה
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 אותו ושאלנו, שלו הצו על לו והודינו העירייה ראש אל פעם עוד הלכנו למחרת

: השיב הוא. אבנים מין ובאיזה לרצף רוצה הוא כיצד, דעתו מה הרצפה בדבר

 שמקום העולם בשביל יפה לא: לו אמרנו. הרחובות כל כמו פשוטות באבנים

 בדברים אפנדי סלים השיב זה על. פשוטות מאבנים רצפה תהיה כזה קדוש

 את ניתן ושאנחנו הכנסת-בית לכם משמש וזה שם מתפללים אתם: הללו

 רוצים אתם אם, זה בשביל כסף נוציא לא( העירייה) אנחנו? הריצוף הוצאות

 . נפשכם כאוות ותעשו כרצונכם משלכם מרצפות הביאו

. הרצפה בשביל בלטות לקנות לחם לבית אותי שלחו ל"הנ זלמן' ור רוקח ה"ה

. המקום על עכשיו שנמצאות הן ואלו בלטות משם והבאתי לחם-לבית הלכתי

 ואמר וזלמן רוקח ה"לה קרא חוסייני אפנדי סלים, הבלטות את הבאתי כאשר

 מאת רישיון לכם דרוש הרי בעצמכם הרצפה את מרצפים אתם אם:  להם

 את עליה עשה, ה'והפח, ה'הפח אל בקשה הגישו האחרונים שניים. הממשלה

 הרישיון את נתנה והעירייה, העירייה אל הועברה והבקשה, הדרושות הערות

 מאת ניתן, העבודה ושכר האבנים מחיר לתשלום דרוש שהיה הכסף. הדרוש

 והייתי קדישא בחברה שמש הייתי אני. הכוללים והן פרטיים אנשים הן, היהודים

 לחם-בית אבני, אבנים קניית לידי נמסרה ולכן, מצבות בשביל אבנים קונה

 לפעמים המערבי הכותל את מבקר הייתי אני. באלו בחרתי ולכן מאד חזקות

 סליחות ואמרו הכותל אל יוצאים היו גשמים עצירת בעת. מאד ותכופות קרובות

 יד-על מתפללים היו, ל"בחו היהודים על גזירות או מחלות בעת, בשופר ותקעו

 היו המחכמה חברי כל וגם והוא, המחכמה גבי על היה הקאדי בית. הכותל

 ולא הפריעו לא ומעולם, חצות תיקון של והתפילה השופר קול את משם שומעים

 רחיצת בשביל השתמשו במים, הכותל יד-על תמיד רואה הייתי מים. מחו

 הייתי ארוכים ספסלים. הקהל את לברך הדוכן על שעלו הכוהנים לצורכי הידיים

וכה ממכניסים את הספסלים לחצר הס היו ותמיד, הכותל יד-על תמיד רואה

  למשך הלילה.
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 תצהירו של יוסל המצוי בארכיון הציוני
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וועדת  5191מסמכים מעדויותיו של יוסל מועדת שאו 

 5111 -הכותל הבינלאומית מ
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 רחבת הכותל לפני החלפת המרצפות.-למעלה

 לאחר ההחלפה-למטה
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לשלמה כרמל על פינוי רחבת  9002בשנת  מי שהעניק תעודת הוקרה
הכותל מהאבנים שהיו בה לא ידע כנראה כי מדובר באבנים משובחות אשר 

הן את הרחבה רק כמה  מאמצים וממון כדי לרצף בהשקיעו  יהודי ירושלים
 .ים בלבד קודם לכן כמה עשרות שנ
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 2.1.6269עיתון "האור"   -יוסל משיא את בנו

 

 בה העתיקה ירושלים עירו תחומי את יוסל עזב לא זיקנה גיל עד רבות שנים

 לדרך יוצאהיו  כאשר היה   הרחיק אליהם המקומות, האחרון יומו עד התגורר

חייב יוסל לראות במו  הפלא הזהאת  , הגדול הים ישנו ושם, אביב- לתל ומגיע

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       עיניו.

, המלוחים במים רגליו כפות את לטבול גם ינסה, רוחו עוז בו יעמוד אם גם אולי

 חשבתי: " מחוריהן וקופצות כמעט ועיניו, מפיו נעתקת נשימתו, לים מגיע הוא

, בירושלים המרחץ בית של מקוואות שש או חמש כגודל גודלו שהים יוסל אומר

, גדול כך כל הוא שהים אבל ליצלן- רחמנא מקוואות שמונה או שבע אף אולי

 ". ופלא הפלא, מאמין הייתי לא בחיים

 קצין שהיה ליבה לבחיר נישאה שושנה בתו, -גם לעיר תל אביב רצה להגיע

 של מותו לאחר נולד יוסי השלישי הבן), הבנים שני נולדו. המנדט במשטרת

  .הנכדים אל יוצאת והנפש (יוסל הסבא

 של בתה אסתר את יקפח שלא החליט, הגדול העולם אל יוסל שיצא מכיוון   

. תקווה-בפתח ילדיה ושלשת בעלה עם שמתגוררת. היקרה אמי - דינה אחותו

 שבשוק סבור יוסל, אדם ההומה הגדול לשוק ומגיע" נס'הדליג" על מתיישב הוא

 או העתיקה העיר של בשוק כמו כולם את מכירים כולם תקווה-בפתח הגדול

, מקומי מתושב עובר הוא וכך. שערים- ומאה יהודה מחנה של בשווקים אפילו

ושואל האם  אתה יודע היכן גרה הבת של דינה שלי? , בא מקרוב שזה לחלוץ

כמובן שאיש לא הכיר את דינה שלו ולא את הבת שלה אסתר,עבר שם איש 
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ניגש הוא אליו  וזה הכיר את יוסל עוד מהעיר העתיקה ירושלים בשם מיישקה

"בוא יוסל אני אביא אותך לבת של דינה שלך" ואומר לו

 

 ים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונהיוסף נייפלד עוזר לרעבים בירושל

 

 

 הודעה על פטירתו של יוסל 6291 "דבר"
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 יהודית אצילי מספרת בזכרונותיה על יוסל
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 מוטל )ישראל מרדכי ( על שם אביו של עקיבא.

 הגיע הוא, הגדול העולם איש היה כבר -מוטל -של יוסל  הצעיר אחיו   

 של בשליחותם, ועוד יעקב- זיכרון, חדרה, תקווה-פתח, רחובות: למושבות

 זוכרת אני. תרומות לאסוף כדי' וכו יתומים - בתי, ישיבות כמו שונים מוסדות

 ביתנו את וקובע אצלנו לן, קרובות לעיתים הביתה אלינו מגיע היה כאשר אותו

 במצב היה, המתקדמת זיקנתו למרות. הללו למושבות שלו הגיחות כמרכז

 העיר בסמטאות עלומיו בימי כמו מפיו שפעו והבדיחות, בהחלט תקין בריאות

 . העתיקה

 בכל חיה שהאם כנראה, העתיקה בעיר בישיבה ומוטל יוסל למדו בצעירותם

 את להשליט שמסוגלת ונמרצת חזקה אישה ומהיותה, נואש אמרה לא זאת

 בנין, מסוימת לתקופה הלימודים ספסל על אותם להושיב הצליחה, רצונה

  נוחה תצפית נקודת שם הייתה שלאם ויתכן, מגוריהם בית ממול היה הישיבה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . בסמטאות לשוטט תפתוי לא שבניה להשגיח ביתהמ

 

טברסקי שכנראה נישאה לבחור מאנשיו של הרב מוטלה ,יהודית ,בתו של מוטיל
 .גם יוסף חיים פרל היה מאנשיו

בעלה גורש מהארץ ונזקק לזהות בדוייה כדי לחזור שוב הוא לקח את דרכונו  
של יוסף חיים וחזר שוב בשם פרל ומאז נקראת כל המשפחה בשם פרל עד 

 ימינו אלה.

 .גורש וחזר אך לא בשם זה ראה גם אחיונככל ה
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 וקשריו למשפחה על הרב מוטל'היהודית אצילי מספרת 

שנפצע קשה ומת לאחר יסורים  מרדכי טברסקי מדובר באדמו"ר  החסידי

 .5191רבים במאורעות 

 היה מקובל מאד על כל הציבור האשכנזי בירושלים.
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 וויסברג  החנ

 

 

 עקיבא נייפלד ובתו חנה וייסברג

 

 חנה וחיים זלמן וייסברג וילדיהם
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 לחיים זלמן וייסברגאחותה הצעירה של דינה נישאה חנה 

 

(, לאביו יוסף דוד 6611נולד במיהאלביץ, הונגריה וכיום סלובקיה, כ"ה תשרי תרכ"ז )

סופר סת"ם. למד בחדרים ובישיבות אצל דודו הרב מנחם זאב ויסברג בעיר טרקני 

 )הונגריה( ובשנת תרמ"ו עלה ארצה עם הוריו והתישבו בירושלים.

 בכסלו תרמ"ח נשא לאשה את חנה בת עקיבא צורף )ניפלד(.

החרושת הראשון לגזוז בעזרת הלואה בסך ששים -בשנת תרנ"ד הקים בירושלים את בית

נפוליונים מבנק המבורגר בירושלים. שכר מרתף בעיר העתיקה אך מחוסר אמצעים לקנות 

וכך עבד זמן מה  מוטור שיניע את המכונה השתמש בחמור שיסובב את גלגל המכונה,

בתעשיה זו עד שהחמור כרע תחת עבודתו ונפח את נפשו. גם מלאי הבקבוקים פחת והלך 

בגלל שבירה והתפקעות וההכנסה הדלה של העסק לא הספיקה למלא את החסר, עד 

  שבסוף הפסיד את ההון המושקע והעסק נתחסל.

לולבים מגידולי עבר בתרע"ב עסק במסחר לולבים מעבר הירדן והיה מהראשונים ששלחו 

 הירדן לחוץ לארץ.

נסע כמה פעמים בשליחות כולל הונגריה לאמריקה בשנות: תרס"ה, תרס"ז ותר"ע. לעת 

 זקנה פרש מהעסקים ועסק רק בתורה ובתפילה.

תשעה ימים אחרי מות אשתו )א' אדר תש"ז(, בשנתו השמונים נפטר גם הוא בירושלים, י' 

 אדר תש"ז

 

 

 

 וויסברגחיים זלמן 
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 דינה שטמפר משתתפת בשמחה של אחותה חנה ויסברג.

יעקב ויסברג סימן בכתב ידו את דינה ואת אביו .לאביו קראו ישראל מרדכי 

 ביו של עקיבא מחמלניק.אכשמו של סבו 

  

 62/6/6291"דואר היום" 

 נסו לתאר לעצמכם כמה בני משפחה יש לנו היום רק מצאצאיה של חנה
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 וויסברגהמוהל 

 

הרב ויסברג חיים ענף אחד מבני משפחתם הינם מוהלים ידועים בירושלים בני 

נצר לשושלת מוהלים מכובדת וידועה  –משה הינו מוותיקי המוהלים בירושלים 
וממשיך דרכו של אביו המוהל הירושלמי המפורסם הרב יוסף דוד ויסברג זצ"ל, 

לה נערכת לפי כללי ההלכה הידוע בכינויי החיבה " ר' יוסלה". ברית המי
ובהתאם לכללי הרפואה וההגיינה, תוך הקפדה על שימוש בערכה סטרילית 

וייחודית לכל ברית ותשומת לב מיוחדת למניעת צער וכאב מיותרים מהתינוק. 
כמוהל קבוע במרכז הרפואי שערי צדק )מוהל בבית חולים שערי צדק(, מוכר 

התינוקות ואורולוגיה לילדים, והוא  הרב ויסברג על ידי אנשי הרפואה בתחום
מקיים איתם קשר הדדי והתייעצות לפי הצורך. כמו כן, לאור מומחיותו ותפקידו 

 בפיקוח על מוהלים, הוא נכון תמיד לסייע בייעוץ ובתמיכה למוהלים רבים, אשר
  .פונים אליו
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משך שנים נודעו בני משפחת וויסברג בזכיותיהם בפרסים עבור הקמת 
 הסוכות המקושטות והנאות ביותר בירושלים

 

 

 

 

 קברה של חנה בת עקיבא ויסברג
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 בין היתר על הפגישה עם יעקב וויסברגשושנה צוריאל מספרת 
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 פלדמן אסתר 

 

 

 

 6206קברה של אסתר אשר נפטרה בשעת לידה בשנת 

 

ואם  על  פי הרישומים בספר המוכתר הייתה אסתר נשואה ליוסף לייב פלדמן

 צירל האדל ופערל. לשלוש בנות:

 בלידה נפטרה תינוקת נוספת.

 לא מצאנו את עקבות בני המשפחה.

 ייתכן ובני המשפחה היגרו לאוסטרליה.

לפנינה היה קשר הדוק עם בנות משפחת פלדמן יתכן וקרובות משפחה של 

 שרה,מרים ומילי.-אסתר אשר התגוררו בביתם בשנות המלחמה  

באותן הבנות אלא אולי בבנות דודן מצד האב )לאביהן קראו  אין מדובר כנראה

 שמעיה פלדמן(.

 .בקרו מספר פעמים בארץ בני משפחה זו התכתבו עם פנינה ואף
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 בני משפחת פלדמן בעת ביקור בארץ עם פנינה

 

 . 6616 יליד -יוסף לייב בן אשר פלדמן-מתוך ספר המוכתר

 ,6610ילידת  בת עקיבא אשתו אסתר

 .6662,6662,6629ילידות  והבנות צירל,האדל ופערל

 .כנראה בעת לידת הבת שרה 6206-ה באסתר נפטר 
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 נייפלד נפתלי

 קטעי עיתונים. המו של נפתלי מופיע בכמש

בעיתון "המגיד" ושלוש עם אביו ואחיו על עצומה   1681בשנת  הוא חותם 

 את בנו. שנים מאוחר יותר הוא מודה לרופא ד"ר פופלס על שהציל

 מאמצינו לגלות את עקבותיו ועקבות בני משפחתו לא נשאו פרי.

 גם לא ברישומי פטירות וקבורות.

 גם מר וויסברג לא שמע את שמו מעולם.

 ייתכן והיגר אף הוא מהארץ.
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נפתלי בן עקיבא צורף חותם עם עקיבא ועם ישראל מרדכי על "מחאה 
 גלויה"
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מנפתלי נייפלד לרופא ד"ר "  עיתון "הצבי-   6622נת תודה וברכה מש
 פופלס על שהציל את בנו.

 עקבותיו של נפתלי נעלמו.

 הוא אינו קבור בארץ וכן לא בני משפחתו.

 יתכן והמשפחה הגרה לחו"ל

 

 

 

 

בקברי המשפחה על הר הזיתים בחלקת  ציוני קברים של בני המשפחה

 ווהלין

גוש ו' חלקה ז' שורה   1011111/71נפטרה   אסתר בת עקיבאנייפלד -בתו של עקיבא
 ./9יד' קבר 

 
גוש ו' חלקה ז' שורה יד'   9718112נפטרה   חיה בת מאירנייפלד -אשתו של עקיבא

 אשתו של עקיבא.-90קבר 
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בת בנו ישראל מרדכי  נפטרה  -רבקה בת ישראל מרדכינייפלד -נכדתו של עקיבא
 /9גוש ו' חלקה ז' שורה טו' קבר  21/110

 
 -, )סבתא של דינה שטמפפר(ככל הנראה וינקלר -צירל  -אמה של חיה אשת עקיבא

 שני קברים מקברה של חיה.
 

ככל הנראה חלקה ז' שורה יג' קבר -שץ גיטל בת מאיר-אחותה של חיה אשת עקיבא
/2. 
 

 אחותה של דינה שטמפפר סמוך לקבר של צירל ויסברג חנה-בתו של עקיבא
 
 

. 11גוש ו' חלקה ו' שורה לב' קבר  1919118נפטר  ישראל מרדכינייפלד עקיבא בן 
 )אבא של דינה(

 
גוש ו' חלקה ו' שורה לב' קבר  01191/1נפטר  מרדכי, -נייפלד ישראל-בנו של עקיבא

 )אח של דינה(19
 
)האיש  19כל יתר הפרטים כנ"ל קבר  1910191נפטר  צבי -נייפלד  יוסףבן עקיבא -

 מהועדה(
 

גוש ו' חלקה ו'  9819118/9בן צבי נפטר   וינקלר מאיר-אשת עקיבא אביה של חיה
 17שורה לב' קבר 
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 פרק ב'

משפחות ראב ושטמפפר משפחות הוריו של 

 אברהם שטמפפר

 של אימו - חנה של היתומשפח -ניימן-והכהן ברא תוחמשפ  .א

 שטמפפר אברהם
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 "בית התפוצות"על משפחת ראב מתוך אתר  -בעמוד הקודם 

 במערבמשפחת ראב  מקור-שם המשפחה בעיתון "המגיד" אזכור-בהמשך 

 הממלכה בשטח אז כלולה שהייתה היום של סלובקיה באזור הונגריה

 . הונגרית האוסטרו

אז  שנקרא ישוב היה הקרובה המשפחה מבני רבים ישבו בו המקומות אחד

 .סלובקיה היום בתחום  מצוי .הישוב  מאגיאר י'נאג בהונגרית

 ארצה וילדיו בנימין של הגעתם שנת שהיא 2781 משנת "המגיד" בעיתון

 הסובלים פרס אנשי לטובת התורמים ראב משפחת מבני רבים רשומים

 .מרעב

 .מעט בה ואנשים קטנה כעיר מתוארת העיר

 

 ראב משפחת של מגוריה אזור קומרנו נוף

 ביקר )שהיה בן דודו של אברהם שטמפפר( עזר בן ראב יהודה כאשר

 ילדותו במחוזות ובהמשך, רוטשילד הברון אל במשלחת בפריס 2092 בשנת

 ( 10.1.2092)  ביומנו רשם, בהונגריה

 נשאר הנהדר העיר גן רק. ....שיט הגדול האי על הבנויה, בקומורן אני"

 ריחות כאן. האי בקצה, מתאחדות הדנובה זרועות שתי שם במקום, כשהיה

 להרגיש אפשר בפריחתם יפו פרדסי בין רק. וסמבוק אקציות של עדנים

 .. כזו נעימות

94



 

 

 

 
אהוד בן עזר  המשפחה בן של ספרו מתוך בהונגריה הכפר עזיבת תיאור

 ""ודבש לענה של ימים"

 

 מסילש שטרן יהודה היה ראב משפחת מצד  לנו הידוע    נומשפחת ראש

 .בהונגריה של שבמערבה

 .לנו מוכרים  מילדיו שניים

 אבי שהוא -ככל הנראה  - 2792 שנת יליד (סילש) ראב שלמה האחד

 .ראב זלמן שניהו  משפחתנו

 התגוררו שמשפחותיהם תקופות היו ואף לזה זה קשורים היו םחיהא שני

 .לשנייה בסמוך האחת

 אחד ביותר ידועה דמות נטונק יוסף לרב נישאה חנה ראב זלמן של בתו

 .עצומה הייתה ושטמפפר ראב' מש על שהשפעתו הציונות ממבשרי

 הרצל זאב בנימין' מש את שקרב זה הוא-חוקרים עדות לפי– נטונק הרב

 .לציונות

הייתה בתו של –)אשתו חנה  יוסף נטונק בן משפחתם של בני מש' ראב הרב

 (ראב שלמה של אחיוזלמן ראב 

 2721, -נולד

 2701-נפטר 

 ציון שיבת רעיון מחלוצי

 .הרצל של ליהדות המורה היה

 ישראל העיתון מייסד", היהודים של האמנציפציה על מחקר" חיבוריו

 משפחתנו בני על גדולה השפעה הייתה נטונק לרב. מילונים, אחד
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 הרצל משפחת ובין בינו קחז וקשר המשפחות בין הדוק קשר היה

 

  נטונק יוסף הרב שיבת רעיון מחלוצי

 וההתיישבות ציון בארץ היהודית

 אחד היה, ישראל הרבנים משלושת

 המאבק את שהובילו נגד בהונגריה

" המתקנים תנועת" נוצר בה בתקופה

 ביהדות הקרע .הונגריה

 הוא זה שהיה   של ליהדות המורה

 משפחת הרצל.

 

 על הרב נטונק וקשריו עם מש' הרצל מתוך הספר "מהחתם סופר עד הרצל" 

 זהביצבי 
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 . קלישר צבי הרב עם קשרים קיים ובהמשך הס משה עם התיידד הוא

 2708 ומשנת ציון שיבת ברעיון תמיכה לגייס כדי לגרמניה יצא 2700-ב

 לגייס מנת על לקונסטנטינופול נסע שבמהלכה ציונית לפעילות עצמו הקדיש

 .ישראל בארץ יהודית בהתיישבות מאנים'העות השלטונות תתמיכ את

 כרוכה שהייתה הונגריה יהדות של לאמנציפציה בתוקף התנגד נטונק יוסף

 הכרה תבע הוא. ההונגרי בלאום והיטמעות היהודית הלאומיות על בוויתור

 מדינה להקמת וחתירה ערגה והביע" נפרדת דת בעל עצמאי כעם" ביהודים

 .שפות בחמש מילון גם חיבר נטונק. ישראל בארץ עצמאית

 

 

 (2781של חיבת ציון בהונגריה בעריכת הרב נטונק ) עיתונה
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 כסף תשלום תמורת התורכי השולטן מאת להשיג להשתדל תוכנית עיבד נטונק

 שבגלל קיווה הוא עצמאית יהודית מדינה והקמת ישראל ארץ על גמור ויתור

 . זאת לעשות יצליח הוא תורכיה של הקשה הכלכלי מצבה

 כתלמידו לארץ עלה ראב שלמה. במשפחה מרכזי עניין היה ציון שיבת רעיון

 רבו גם בהונגריה ציון חובבי מראשי  היה נטונק יוסף.סופר משה' ר של הרוחני

 נלהב ציון חובב היה הילדסהיימר הרב-שטמפפר יהושע של

 

 

 

 .מכתב מהרב אלקלעי המעיד על קשר רציף בינו ובין הרב נטונק 

 (2708 "המגיד")עיתון 
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 יחיזקיהו – ידוע רב של ביתו, לאסתר נישא ,2792 , יליד  ראב שלמה האח

 .הכהן משה הרב בן( ניימן. )הכהן

 

' בר הכהן יחיזקיהושל ו בתהייתה   באר שלמה של אשתו ניימן לבית אסתר

 משה

 

 בן הכהן יחיזקיהו ברב מתחילות ראב אסתר של משפחתה על ידיעותינו

 בעיר שנה עשרים משך ברבנות ששימש בהונגריה מוכר רב( ניימן)  משה

 .שבסלובקיה בלד

  

 

 

ראב  אסתר של מנכדיה  אחד אברהם של אחיו, שטמפפר יהודה מנחם

 .שמו מאותיות מורכבסבו רבו  שכתב מזמור צרף יחיזקיהו שלשהייתה בתו 

 הוציא אותו" הנפש מידות תיקון" גבירול אבן של לספרו צרף המזמור את

 דפוס בעלי שהיו גיסיו שני של בעזרתם. בצעירותו לאור  יהודה-מנחם

 .התקופה באותה בירושלים

יחיזקיהו  שחיבר המזמור את בסופו לשבץ החליט בספר מקום ונשאר מאחר

 הכהן.

  

 .יחיזקיהו של צאצאיו על שונים פרטים קראנו שונים במקומות

 שלמה של אשתו ראב אסתר של אביה היה יחיזקיהו כי בוודאות ידוע לנו

 .ראב

 .הכהן יחיזקיהו אביה שם כי נרשם אסתר של קברה על
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 זה אגם ליד  משם נוספת נוף תמונת ולמטה  בסלובקיה בלד אגם למעלה

 האחים שלזקנם  שהיה( ניימן)הכהן משה בן יחיזקיהו ישב ביופיו המדהים

 הרשלר' מש בני של זקנםגם   וכן ראב ולבית שטמפפר לבית והאחיות

 ישיר באופן מתייחסות הן כי ותצבנחר הטוענות משפחות מספר קיימות

 .הכהן וליחיזקיהו  ברא שלמהל

 מבני דחא לאף מוכרת שאינה פייגיל בשם נוספת בת לזוג הייתה לטענתם 

 .המשפחה

 מדובר ואין יתכן" ניימאן"כ להם מוכר ואינו ץ"ככ להם מוכר הכהן  חזקיהו

 . אדם באותו
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 חנה שבתה  נוספת  בת  עוד לפחות הכהן חזקיהויל הייתה  לנו הידוע פי על

 אחד ילדים שישה נולדו הרשלר הזוג לבני.הרשלר שמואל יוסף לרב נישאה

 בארץ הטרור פיגועי של הראשון כחלל שנודע  הרשלר אהרון היה הילדים

 . ישראל

 

 הסיפור על הרצחו של אהרון הרשלר-11112781 -"הלבנון"

 בן היה ראב  אלעזר. אלעזר של בנו ראב ליהודה אשתו נישאה שנהרג לאחר

 .אהרון של דוד

 הייתה שטמפפר חנה שאמה  לביילה שנישא הרשלר דוד היה אחרדוד  בן

  ו של שלמה ראב.בת
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 לשלמה " הנפש מידות תיקון " פרסל שטמפפר יהודה מנחם שהכניס המזמור

 .גבירול-אבן

 גבירול אבן לשלמה הנפש מידות תיקון ספר

 היהודי הפילוסוף פ"ועכ בספרד הפילוסופיה חלוץ כנראה היה גבירול אבן

 נולד) הביניים בימי העבריים המשוררים ומגדולי ארץ באותה הראשון

 . 2918-7—ב ומת 2919-1- סביב במלגה

 וביחוד בשירתו אלא הפילוסופי בעיונו אינו היהדות במסורת העיקרי מעמדו

 מהמפורסמים. התפילה לסידורי בחלקה נכנסה שגם שלו הדתית בשירה

 ווידוי תהילה שיר", מלכות כתר" הגדול הפילוסופי שירו הוא שבשיריו

 עולמו ותמונת האלוהות תפישת את נהדרת פיוטית בצורה המתאר לאלוהים
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 של עולמם תפישת על השפעתו את שהטביע שיר; גבירול-אבן של

 מחיבוריו. רבים לתרגומים וגם שונים לחיקויים ושזכה בספרד המקובלים

 מוטל אינו לו שייחוסם שניים אלא לנו נשתמרו לא בפרוזה גבירול-אבן של

 את המתאר קטן ספרון", הנפש מידות תיקון  הספר הוא מהם אחד, בספק

 פסוקי של הבאות בליווי ,האדם שבנפש והמגוונות המשובחות המידות

 . וערב יוון מחכמי אימרות ושל מקרא

 

 רוקח גרשון בן עוזיאל אהרון ' ר גיסיו בדפוס הספר את הדפיס יהודה מנחם

 2771הספר יצא לאור בשנת  טננבוים יצחק אברהם בן ואלחנן

 יהודה בן  ראב לשלמה, למעלה כאמור, נישאה, אסתר,  יחיזקיהו של בתו

 סמוך, זקנה לעת ארצה שעלה, אדמה-וחוכר סוחר, אמיד חכם-תלמיד, שטרן

 הארץ ילידיכ המזרח מלבושי לבש, בירושלים השתקע (2701) ,ה"תרכ לשנת

 .לפניו מהונגריה שעלו" סופר ם"חת"ה תלמידי של הקטנה לעדה והצטרף
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 אך בארץ חייהם את לסיים כדי לכאורה ארצה עלו ראב ואסתר שלמה

 .בירושלים התורה בחיי ראב שלמה השתלב למעשה

 

 

 

 הכותנה שוק שליד -מרחץ בית-"עין אל חמאם"

 

 
 "ציון דורש" הכנסת בבית גבאי משמש ראב שלמה-2700 מונטיפיורי מפקד

 .העתיקה שבעיר "עין אל חמאם" בשוק אונגרין כולל שליד

 שלוש שנים בארץ ישראל –לפי אותו מפקד שלמה ראב             
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 הזיתים בהר ראב ואסתר שלמה של קברותיהם

 הזיתים הר( 2788) ז"תרל באלול' בה נפטרה בעלה ליד קבורה ראב אסתר

 .8 חלקה ישן גוש מערב

 (2781) תרל"דשלמה ראב נפטר ביז' ניסן 
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  2781 בשנת נפטר שלמה קדישא  החברה בספר ראב  שלמה של שמו רישום

 שלמה חי הארץ ישראל אחת עשרה שנים. 

 הגורמים אחת הייתה עלייתם כי ספק אין ,ילדיהם ללא ארצה עלו הזוג בני

 .אחריהם אחרים משפחה בני של לעלייתם
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 .2700-ב שעלה חנה בתם בן שטמפפר יהושע הנכד היה הראשון

ובתם של אסתר – שטמפפר בנימין–של יהושע  אביו עלו- 2781-ב-  אחריו

 שנישאה לבנימין לאחר מות אחותה.,-יהודית ייטל– ראב ושלמה

 אחת בת מלבד וילדיו ראב אלעזר– ואסתר שלמה של אחר בן עלה מכן לאחר

 .בהונגריה שנשארה

 .נשואה הייתה לא הנראה שככל לאה נוספת בת גם עלתה

 .בהונגריה נשארו משפחות בעלי יםנב שני

 

 ראב ואסתר שלמה של ילדיהם שמות להלן

 

 .בצעירותה שנפטרה אחיו כל של ואימם אברהם של אימו-חנה

 את וגידלה חנה של מותה לאחר שטמפפר לבנימין שנישאה - איטל יהודית

 אחת ילדה לפחות וילדה ייתכן אך בוודאות זאת יודעים איננו-ילדיה

 .שנפטרה

  ההתיישבות בתולדות מאד ונודעו ארצה עלו ילדיו כל וכמעט שהוא-אלעזר

 בהונגריה שנותרה דבורה אחת מבת חוץ

 2701-ב הנפטר הזיתים בהר וקבורה ארצה  עלתה -לאה

 לא-ופיליפ לני , שנדור ,יחזקאל ,יהודה, ראלעז,  למיכאל אב-וולף זאב בנימין

 .יותר מאוחרים בשלבים עלו חלקםש צאצאים לו נותרו אולם ארצה עלה

 .ארצה עלה לא הוא אף-עיהוש

 צאצאיו. אסתר ,לאה ,רייזל ,חנה ,יעקב ,רודולף ,יוליוס ,אלברט לו נולדו 

 .העולם ברחבי התפזרו חלקם ניספו חלקם

 משפחת בני של דודם בני היו שטמפפר ובנימין חנה של שילדיה עולה מכאן

 אסתר בשם וסבתא ראב שלמה בשם סבא היה ולכולם .ראשונה מדרגה ראב

 .הכהן יחיזקיהו בת

רבים מבני משפחתנו אינם מבינים בדיוק מה הקשר המשפחתי בין בני 

 והתשובות ניתנות כאן.-משפחת שטמפפר ובני משפחת ראב
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 הרשלר דוד משפחתה לקרוב )ביילה(  אברהם של אחותו נישאה יותר מאוחר

 .יותר עוד התחזק המשפחות בין הדם שקשר כך

 

 במקביל כאשר שנספו המשפחה בני פרטי" ושם יד" באתר למצוא מאד מרגש

 בתודעת נצרבו ששמותיהם דודיהם ובני אחיהם של פרטיהם הספרים מלאים

 .ישראל מדיינת של  המייסדים כקבוצת האומה

 

 

 יחזקאל של בתם ,ראב מרים -משפחה קרובת ם"וש יד"  רמאת "עד דף"

 (.דודים בני כנראה  הםשני )ראב ואסתר

 .ארצה עלו ולא  בהונגריה שנותרו אחים שני של ילדיהם יחזקאל ואסתר היו 
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 ברא שושלת
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 קטן לא חלק. בארץ ראב משפחת ידי על שנעשתה שורשים עבודת מתוך

 שלמה של בניהם ביניהם  בשואה והושמדו בהונגריה נשארו המשפחה מבני

 וצאצאיהם ראב באז ובנימין ראב יהושע -ראב ואסתר

יש הטוענים כי חלק מבני המשפחה התנצרו ואפילו טוענים כי קנצלר   

אוסטריה לשעבר יוליוס ראב הוא אחד מבני חלק 

 זה של המשפחה.

  מומר יהודי הוא ראב יוליוס של סבו כי אומנם וידוע

 

 

 ראב משפחת מבני דמויות

 דודו של אברהם-בן שלמה ראב  ראב אלעזר

 הונגרית למד, ובמסחר במשק לאביו עזר כ"אח, ובישיבה בחדר למד אלעזר

ו אחות-בעל ועם אביו עם בתורה הוגה היה ובערבים ובשבתות, וגרמנית

 (.  שטאמפר יהושע' ר של אביו) שטאמפר בנימין

 יוליוס ראב
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 נעימה-לא הרפתקה ל"הנ ולגיסו לו היתה 2717 שנת של המהפכה בסערת

 כומר רצח אשמת עליהם נטפלה:  הסערה מפני להמלט בקרואטיה בנדודיהם

, לתלותם שעמד ההמון מידי הסוהר-לבית הצילום נדרמים'הג, בו שלנו הכפר

 ידינובש הרישומים לפי) .האמתי הרוצח כשנמצא, שוחררו חודש לאחר ורק

 ככל ניתן מכאן 2712 בשנת אלעזר של לאחותו שטמפפר בנימין נישא

 (גיסים להיות שהפכו לפני עוד חברים היו ובנימין אלעזרש ללמוד הנראה

 בחקלאות ועסק אחוזה חכר, אישטוואן-סנט בכפר התישב אשה משנשא

 לזקן בו שבחרו, האכרים על ומחובב מכובד היה, למופת משוכללת בשיטה

 2708 בשנת הראשון ההונגרי לפרלמנט בבחירות כח-מיופה ולבוחר הכפר

, היהודים הפטריוטים בשורת גם אותו מוצאים הננו שנה באותה אך(. ז"תרכ)

 מורה בכפר אצלו שהיה, אחותו-בן שטמפר יהושע. )לציון ולבם שעיניהם

 שנה באותה(.  ברגל 2700 תבשנ ארצה עלה, שמואל ומשה יהודה לבניו

 גבאי של התפקיד את עליו וקיבל קאלישר צבי הרב של הקורא-לקול נענה

 . ישראל-ארץ ישוב לחברת מקומי

 

, חיל איש: בתואר אותו מצייניםלאלעזר ראב  2708-שניתן ב  הגבאות-כתב

 . ו"ת ירושלים תושב מגזע, קודש אדמת אוהב, צדק פועל
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 הלל' ר הרב ועם נטר קארל עם ק"ארה ישוב בענין מכתבים החליף וכן

 .מקולומיה שלזינגר יוסף עקיבא הרב של חותנו ליכטנשטיין

 להכין כדי, בירושלים זמנית והתישב משפחתו עם ארצה עלה ה"תרל בשנת

 החל עתה-לעת. אחרים יהודים עם יחד הקרקע על התישבותו את מכאן

 לאירופאים שמכר גבינה בעשית, חקלאית בתעשיה עוסק

 ואברהם טריוויש יוסף, גוטמן דוד עם התקשר ו"תרל ובשנת,שבירושלים

 תקוה-פתח ליוזמי הצטרף כ"אח". הארץ גאולת" בשם אחת לאגודה הורביץ

 . במרץ עבד בנו יהודה עם ויחד,  .הראשונים ולבוניה

 מאד ותשוש קצת זקן אלעזר' ר היה כבר תקוה-בפתח; הישוב כשנתחדש

 שלח בניו את אך, והחקלאות המושבה אל לחזור יכול ולא מהמחלות

 .החקלאי הישוב בהחיאת להשתתף

 במאה רב) שלמה מנחם:  צאצאיו. א"תרס תשרי ב"כ, בירושלים נפטר

(, הרשלר אהרון של אלמנתו שהייתה הדסה הראשונה מאשתו שערים

 וטובה שמואל משה, פרלקוארט חיים אשת חנה(, עזר-בן) יהודה, דבורה

 '(.ושות גרין. י משפחת אבי) גרין יעקב אשת

 היתה, ראאב אליעזר בת ורוניקה-דבורה, יהודה של הבכורה אחותו

 בשנת ארצה בעלותם למשפחה הצטרפה ולא בהונגריה שנשארה היחידה

 ששם, הלאש למור נשואה היתה שכבר מפני כנראה זאת(. 2780 או) 2781

 של נינות, אחיות שתישל  בארץ ביקורן בזכות. האבר גם היה משפחתו

 הזה המשפחה עץ נתגלה –,קיומן עלהיה ידוע  שלא, ואן ודי'ג, ורוניקה

 כאן וגם העולם פני על המפוזרים צאצאים עשרות לוורוניקה שיש ומתברר

( העניפה שטמפפר במשפחת גם כמו) ובכולם, ועוד נינים ובני נינים, בישראל

  דמנו גם זורם

, גרין איזאק יצחק של ודודה ראב אסתר של דודה גם היתה ורוניקה אותה

-בת עם בקשר היו והם, אביה-אחות מצד דודה-בן גם שהיה אסתר של בעלה

 עזר(.-)מכתבי אהוד בן. ורוניקה בת ברטה דודתם
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 הונגריהב ציון חיבת זהבי צבי -הרצל עד סופר מהחתם" הספר מתוך

  2091 ועד 2800 משנת השכנות והארצות

 .דנא-המחבר מציין כי אלעזר ואביו שלמה ראב היו חובבי ציון מקדמא
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 אחיו של יהודה -ר ראב אלעז בן ברא שמואל - משה

 קבל. 2681 בשנת בהונגריה נולד( עזר בן) ראב אלעזר בן שמואל משה' ר

 בשנת הוריו עם ארצה עלה. שטמפפר יהושע ודוד בן מפי ציוני מסורתי חינוך

 עבד במקום הישוב חידוש אחרי. תקוה פתח ראשוני על נמנה. 2681, ה"תרל

, ובמטעים בפלחה מגוון משק הימים ברבות פיתח. פרומקין לייב אריה הרב אצל

, א"תרפ בשנת הערבים התנפלות בהדיפת השתתף. השמירה בוועד פעיל היה

 האחוזה בספרי במסירות טפל. המושבה לוועד רבות פעמים נבחר. 2212

 נפטר. ועוד קדישא חברה, חינוך מוסדות", פרדס: "שונים צבור ובמוסדות

. גינצבורג לבית אלטה מרים: רעיתו. 2211, ו"תשט באדר ז"בי טובה בשיבה

, לאה, בנימין, לפידות, אלעזר, אייזיק: ילדיהם(. 2211) ג"תרצ בשנת נפטרה

 .משולם-פיוול, דוד, אסתר, שלמה, צפורה

 

 

115



 

 

 

 אלעזר של בנו ראב יהודה

 

 

 

 המושבה ממייסדי היה( תקווה פתח, 2017-הונגריה, 2717) ראב יהודה

 , בעיר השומרים ומראשוני תקווה פתח

. ראב התבלט ובזה, זרועו ונחת החיצוני מראהו היה העברי השומר של הנשק

, לשדות המתקרבים על פחד מטיל היה, סוסתו על מופיע היה השומר כאשר

 .פיזיות פעולות בנקיטת צורך היה ולעתים

 במושבה הראשונה הבנייה פעולת כי החליטו גוטמן ודוד סלומון משה יואל

 נמצאו מטר 11 של בעומק. ראב על הוטלה המלאכה. מים באר חפירת תהיה

 .העיר במרכז" המייסדים כיכר"ב היום עד נמצא המים באר בית. מים

 ניסו תחילה. תקווה פתח באדמת הראשון החריש את שביצע זה היה ראב

, רגנר דוד האגרונום אולם. מהסביבה בהמות עם מקומית במחרשה לחרוש

 מארץ מחרשות להזמין החליט, האדמה עבודת את לנהל מהונגריה שבא

 גדולים" מסוריה שוורים הביא כן כמו. באירופה המקובל מהסוג, מוצאו

 יצאו יהודה ובנו ראב אלעזר, הראשון הגשם לאחר, ואכן". כח וכבירי

 ".הראשון התלם" את וחרשו בשדות לעבודה
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 שלמה מנחם הרב הוא( הראשונה מאשתו גירושיו לאחר שנולד) הבכור בנו

 .שערים מאה ישיבת ראש שהיה, ראב

  עזר בן אהוד הסופר הוא נכדו, ראב אסתר המשוררת היא ראב של בתו

 

 

 

 יהודה ראבספרו של   -"התלם הראשוןמתוך "
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הכרותו עם אשתו השניה ועל בני כולל אונגרן  יהודה ראב-" התלם הראשון"

 .בירושלים
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 3981-בחריצותו הרבה מקבל הלוואה  גדולה ביהודה ראב שנודע 
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 ראב אסתר

 

 

 

בתו של יהודה ראב,  (,2072 בספטמבר 1 - 2701 באפריל 11) ראב אסתר

 בולטת זו עובדה. הארץ ילידי מבין הראשונה הבולטת והסופרת המשוררת

 המשוררת" כונתה היא ולכן הארצישראלי מהנוף מאוד המושפעת בשירתה

, שירתה גם וכך, בחברה חריגה דמות הייתה ראב". הראשונה הצברית

 .הזמן מסגנון השונה

 השפיעו ונופיה תקווה פתח, תקווה פתח במושבה וגדלה נולדה ראב אסתר

 :כך מתארת היא אותם, רבות עליה

"מראה המושבה היה עצוב קצת וקר. הבתים היו רחוקים זה מזה 

וסגורים, והתריסים על פי רוב מוגפים; האנשים היו חדשים בארץ... 

והאנשים הלכו בצורה אחרת, תנועות אחרות עשו, תנועות של עבודה 

קשה... אנשים אלה היו מיוחדים במינם, ואני חושבת שזה לא מקרה 

ואה אותם כמו תמונה של חלום, לגמרי שהם היו מיוחדים. אני ר

 אין זה כל וכיצד, מדברים הם ואיך. מתנועעים אנשים איךבהתחלה, 

 דבר שזה הרגשתי כר, קטנה כך כל בהיותי. מאחוריו רקע שום לו
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 צלצל, עברי שהוא מפני רק לא, הדיבור. בצלצול, אחת פעם רק שבא

, מסביב הריק החלל את הרגשתי אני. ריק חלל היה מסביב; ריק בחלל

 תקווה פתח סביבת... דבר שום שמעו לא, הורגש לא אחר יישוב שום

 שורת... ריקים היו שהבתים מפני אולי, יודעת אינני. יפה הייתה

 היום משעות שעה בכל. צבעים בשלל היו, יהודה הרי, ממזרח ההרים

 ".אחרת הייתה שעה כל, אחרת נראו

 את מודד אביה היה כיצד, החקלאות את ממש חיה כיצד מתארת היא

 חייהם. שנכשל יין כרם עקרו כאשר נעצבה וכיצד, גובהה פי על התבואה

 מה היה ובקושי, במושבה החקלאות של כשלונה בשל, קשים היו במושבה

-ב. השנייה העלייה חלוצי עם, בדגניה להתגורר עברה 2021-בלאכול . 

 תקווה לפתח שבה 2021

 מימי החל רבים משוררים שימשו שבתוכה והחי צמחיה, נופיה, הארץ

 ניסיון אינם שלה' הארץ'שירי ש בכך ייחודית ראב אך, הראשונות העליות

לארץ, אלא הם עצמם עולים ומתפתחים  אהבהה את עולמה מתוך להביע

הארץ, שלעתים מכוונת אליה במפורש ולעתים משמשת כמצע מתוך חווית 

 לנושא אחר. כך כותבת ראב על "עריסות החול" של המולדת:

 אנוע בם לעולם

 ,נפתר לא קסם אחוזת

 רוחשים שקופים ורקיעים

 .שקפא עצים ים מחשכי על

 :כזה קטע למשלאו 

 ,בירושלים קדושות סבתות

 :עלי תגן זכותכם

 פורחים ופרדסים סמדר ריח

 )...( השקיתי אם חלב עם
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סבה –אביו של אברהם משפחת  -שטמפפרמשפחת ב.  

 של פנינה מצד אביה

 

היה אחד -אביו של יהושע שטמפפר ממיסדי פתח תקווה–בנימין שטמפפר 

 )הראשון( מעשרת ילדיו של יהושע שטמפפר.

 שנים . 82בירושלים ישב  .8181נולד בשנת  

 (. 2 -חלקה ב-גוש ישן  -מערב)נקבר   בהר הזיתים ונפטר בג' חשוון תר"ס 

 

על תולדות המשפחה  אנו למדים  מן הספר "יורה דעה" שבו נרשמו תאריכים 

 חשובים בתולדות משפחת שטמפפר אשר הועבר לבנימין מאביו.

על ידי אביו כדי  בנימין לא היה הבכור שבין הילדים אולם הספר נמסר לו

 להמשיך את הרישום המשפחתי.

יתכן והספר נמסר דווקא לו מאחר ובנימין היה דיין והספר "יורה דעה" שימש 

 אותו.

 בגיל נפטרה היא ובנות בנים מספר לו וילדה שטמפפר בנימיןל נישאה ראב חנה

 כך אחר עלה גם ועימה( יהודית)איטל אחותה את לאשה בנימין נשא ואז רצעי

 .ישראל לארץ

 םהיו נמצאת זו עיירה  stampfenהעיר מן נובע שטמפפר המשפחה שם  מקור

 .  stupava בשם היום נקראת ברטיסלבה בצפון בסלובקיה

מקורן מאותו איזור ונשואי בן למשפחת -שטמפפר וראב–שתי המשפחות 

 היו אך טבעיים.-שטמפפר עם בת למשפחת ראב
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אנו יודעים על קשר שהיה בין אלעזר ראב ובנימין שטאמפפר עוד לפני נישואיו 

 של בנימין שטמפפר לאחותו של אלעזר חנה. 

 

 

 שומכר  - רחל שטמפפר ם,נישואי ביתו של אברה -צילום משפחתי

 יהושע-מבניו האחרים ןבתמונה מופיעים גם צאצאים נוספים של בנימי

 .מופיעים בעמוד הבא-ידה של שושנה צוריאלבכתב -סבריםה-ומנחם יהודה 
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 מקור השם שטמפפר-מתוך אתר בית התפוצות

 

 

על ידי רב הקהילה משה  9191ספר קורות הקהילה יצא לאור בפרסבורג 
 שמואל בן חיים הרצוג
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 7171 בשנת האימפריה אזרחי נאלצו השני יוסף הקיסר של תיקוניו בעקבוות

 . באו ממנו המקום שם את להם בחרו ורבים משפחה שמות לעצמם לבחור

 רבעי לדיין נתמנה ובנימין פרנסה אחר בחיפוש להונגריה הגיעו וחנה בנימין

 .שבת שמשמעותה סומבטהיי

 .אמנגרנשטיי אז הנקרא העיר

 בני כל את לחתן האפשרות הייתה להונגריה למעבר אחרת עיקרית סיבה 

 .המקומות בכל קיימת  הייתה לא זו אפשרותה המשפח

 בתחום היום המצויה קולודני בשם לעיירה הגרו משפחת שטמפפר מבני רבים

 .כיה'צ

 השם את הנושאות רבות מצבותמצויות   בקולודני העתיק  העלמין בבית

עד  לנו המוכרים על המצבות נמצא שמות פרטיים של בני המשפחה שטמפפר

 .....שלמה ,אברהם ,בנימין ,יחזקאל-היום

 שטמפפר ומשפחתו עלו ארצה .בנימין 

 

 והרישומים בספר המשפחתי-מהו ספר ה"יורה דעה"

 גם ובעקבותיו הטור חלקי מארבעת השני החלק הוא ד"יו בקיצור או דעה יורה

 והם, והיתר איסור להלכות נוגעים דעה יורה בחלק הנכללים הדינים. ערוך השולחן

 הנוגעות ההלכות) חיים אורח בחלק המובאות להלכות בחשיבותם כשניים נחשבים

 השולחן ערוך  פי על ברובו שנכתב אף על, אדם חיי בספר, לדוגמה, כך(. ליומיום

 יורה החלק תחילת. דעה יורה ע"בשו במקור המופיעות, איסורים הלכות גם נוספו

 את להגדיר כדי גם דעה יורה בשם משתמשים כיום. שחיטה בהלכות עוסק דעה

מפרשים על  .ונידה נדרים, תערובות: כגון, והיתר איסור לדיני הנוגעים הדינים מכלול

 .השולחן ערוך

על תולדות המשפחה אנו לומדים  )כאמור למעלה( מהרישומים שנעשו בדפים 

ובו רשמו אבות המשפחה  7787הריקים של הספר "יורה דעה" שהודפס בשנת 

 '.פטירות נישואין וכו אירועים חשובים בתולדות המשפחה כלידות,

 ומלמדים אותנו פרטים רבים אודות המשפחה.  מדויקיםהרישומים הינם 

 פטירת את בו ציין והוא ישראל -לארץ הגיע כאשר גם בנימין את ליווה הספר

 .סלנט רבקה האהובה ביתו

 אחר כך הועבר הספר לבן יהושע ולאחר מותו לאחיו מנחם יהודה.
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שטמפפר ודפים בהם נרשמו עמוד השער בספר "יורה דעה" השייך למש' 

 בני המשפחה

 8181הספר הודפס בוינה בשנת 
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 הרישומים המשפחתיים בספר "יורה דעה"
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 סיכום הרישומים בספר "יורה דעה"

 

-9181-עשרה ילדים נולדו ליהושע שטמפר הראשון אשר נפטר בשנת 
 .יעקל,לייזר,יחזקאל,חיים,בנימין,צבי,עזריהו,דוד,רייזל,רחל

אנו יכולים רק לשער כי רבים הנושאים את שם המשפחה שטמפפר ואשר 
נותרו בחיים לאחר השואה הינם בני המשפחה שאינם נמנים עם צאצאיו של 

 .אלא נימנים על צאצאי אחיו המרובים בנימין

 בנימין נישא לחנה ראב בנאגי מאדיאר

נפטרה ככל הנראה  ,חיילה,בנימין וחנה נולדו שמונה ילדים אחת מהן ל

 בילדותה.

 :הילדים הם

131



 

 
 

בקאמראן )כך רשם בנימין יהושע כותב כי נולד  8188-יהושע נולד ב .8

יתכן והמשפחה עברה לעיר זו שם  .בסומבוטהי )שטיין אמנגאר(

 שמש בנימין כדיין זמן קצר לאחר הלידה.

כנראה בנאג' מאדיאר מקום ישיבתם  8181-בחזקיהו)יחזקאל(  נולד  .8

 .של בני משפחת ראב

 בישוב ארנראש? 8181רבקה נולדה  .3

 נפטרה–באותו המקום  8181-ב חיילה נולדה .1

      8181 -   ביילה נולדה .8

 88.1.11 -   מיהלפאי - מנחם יהודה .1

 8111 -  אברהם .2

 81.1.8111   - עקיבא .1

 

כן נפטרה משנתיים לאחר  ,עלה לארץ הבן הבכור יהושע 8111בשנת 

 האם חנה.

 .8128חנה נפטרה בטו' בשבט 

 

 .עם ילדים צעירים  רבנימין נות

 הקטן ביותר עקיבא היה בן שנה ומחצה. 

יהודית לבית משפחת ראב שככל  -הוא נשא לאשה את אחותה של חנה 

 הנראה הייתה חשוכת ילדים.

 .8128עם בנימין והילדים לארץ בשנת )יטול(  עלתה  יהודית 
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משפחת שטמפפר: האב בנימין הדודה יטול שנשאה לבנימין לאחר מותה 
 יהודה ועקיבא.-של האם חנה והילדים : רבקה,ביילה,מנחם

 התמונה צולמה בוינה לפני עליית המשפחה לארץ.

למזכרת עולם משפחת הר"ר בנימין –בשולי התמונה רשם בנימין  
 שטאמפפער.
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 8128וחנה נפטרה בתחילת שנת  8111 מאחר ועקיבא   נולד בספטמבר

 שנה וחצי כשנפטרה.-הרי שהיה בן כ

בתמונה הוא נראה כבן שלוש ובשום אופן לא קטן משנה ומחצה ועל כן סביר 

להניח כי האשה שבתמונה היא יטול וכי התמונה צולמה לפני העלייה לארץ 

 .8128ישראל בשנת 

 מנחם יהודה83,-הביילה בת  81-בתמונה מופיעות הבנות רבקה בת ה

 , אברהם בן  השש ועקיבא בן השלוש.1-בן ה 

יעל נאמן בתה של  -התמונה נחה משך שנים בביתה של נכדתו של אברהם 

 רחל שומכר.

אלמנתו של אברהם ,דינה ,התגוררה בבית הוריה של יעל בשנותיה 

 האחרונות וכנראה התמונה הייתה ברשותה.

ההסטורית שברשותה ולא ידעה כי  יעל לא הייתה מודעת לחשיבות התמונה

 מדובר בתמונתו של בנימין כנראה בגלל הכתב בו נרשמה הברכה.

התמונה מצד אחד והרישומים בספר "יורה דעה" מסירים כל הספקות בכל 

 הנוגע לגילאי הילדים ותאריכי עלייתם ארצה.

 מופיע בתמונה זו.יחיזקיהו -הבן יחזקאל

פר "יורה דעה" כי אחיו יחזקאל מת בניו יהודה רושם מאוחר יותר בס-מנחם 

 .8183יורק בשנת 

החליט לא     81האם ייתכן שיחזקאל אשר היה בעת העליה ארצה בן 

להצטרף למשפחה אלא להגר לאמריקה ,האם יתכן והיה גם בארץ  מאוחר 

 יותר .

 הדבר דורש בירורים נוספים.
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שונים בענין יוליוס  ברישומי הקונסוליה האמריקאית מוזכרים רישומים

שטמפפר מפתח תקווה האם ייתכן ומדובר ביחזקאל? האם ייתכן שהיה 

 בארץ וחזר לאחר מכן לארצות הברית?.
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 משפחת שטמפפר בירושלים

 

עה המשפחה לירושלים הסב שלמה ראב והסבתא אסתר מתגוררים כאשר מגי

 בירושלים ב"כולל אונגרין".

מי שמארח אותם בביתו עד שיסתדרו הוא משה המבורגר נובומסטא שהכיר 

את בני המשפחה עוד מהונגריה )יתכן גם שהיו גם קשרי משפחה בין 

 המשפחות.( 

עקיבא   משפחות גם התאכסנו בביתו, גדול אורחים מכניס היה המבורגר משה

וכן .ואחרים  ,ר' שמעון דייטשויזרק חיים ,הרשלר שמואל יוסף,  יוסף שלזינגר

  תלמידי החת"ם סופר כשמואל הכהן וינגרטן.

   עמד גם יחיזקיהו הכהן אביה של אסתר ראב.  - סופר החתם עם בקשרים

חיים המבורגר בספרו "ספר שלשה עולמות" מספר כי משנפטרה סבתו טיפלה  

ייטל בענייני הבית ,כנראה טעה המבורגר באשר הסבתא נפטרה עוד בשנת 

 מעשור קודם שהגיע מש' שטמפפר ארצה.יותר – 7787

 

ענייני ציבור וגם מנסה  בנימין הוא עדיין אדם צעיר .נמרץ ועוסק בענייני דת,

 לכלכל את בני משפחתו.

סע בנו של בנימין ,יהושע, לאמריקה בשליחות  נ(  7771-7777בשנת תרמ"א )

 אונגרן.-לצורך איסוף כספים לבניית בתי " כולל אונגרן"

 בנימין.-הוא פוגש יהודי עשיר בשם שטדלר שהיה ידיד של האב בנסיעה זו

שטדלר העביר לידי בנימין סכום כסף אותו הועיד לבניית דירה עבור בנימין 

 .בשכונה

דלה כבן. אברהם היה גיאותו  אברהם,אחותה  ייטל הורישה את הדירה לבן 

 סבה של פנינה .

הם שהתגוררה בה עם הדירה עברה אחר כך לחנה פרל הבת הבכורה של אבר

 (.בסוף פרק זהמשפחתה עד שעברו לחדרה.)את צוואתה של ייטל נביא 

 

האם יש מי מצאצאיו של אברהם שיבדוק את האפשרות לקיים את הצוואה 

 .ולעבור לגור בבתי אונגרן?

 

ללבוש נטה בית מוקפד ומסודר לבוש הילדים  ניהלהמשפחת שטמפפר 

 יפים ולפי גינוני המטבח האירופאי.בכלים אכלו אירופאי על שולחנם 
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שהגיעה מבית חסידי מרומניה ,לא הצליחה  -אברהם–דינה אשתו של  הבן 

ללמוד לאכול בסכין ומזלג עד סוף ימיה  למרות הפרסים שהבטיח לה חמיה 

 אם תעשה זאת., בנימין 

 בנימין מוזכר בעיתונות ההסטורית ובמקורות אחרים:

סעודת  מצוינת-"דאס אידישע ליכט" 7711שנדפס בארה"ב בשנת  תע בכתב

הודייה שנערכה בירושלים כמאה שנה לפני כתיבת המאמר והנה מוזכרים שם 

כאורות הגדולים של ירושלים מבין כל שכבות הציבור.  המשתתפים המתוארים

ולצד הרב זוננפלד, עקיבא יוסף שלזינגר, אליעזר דן, בייניש סלנט ואחרים 

 ן שטמפפר.מופיע גם שמו של בנימי

 

 כמוזמן מוזכר הוא מ"תש" והגולה ירושלים בין" גץ מנחם של בספרוגם  

 .ירושלים וצדיקי גאוני עם יחד הודיהה לסעודת

 

 בנימין שטמפפר -"אילנות " לתולדות הישוב בארץ ישראל ספרו של עץ הדרב

 .ברשימת המשפחות הראשונות בכולל אונגרןיע מופ

 

מוציא בנימין לאור את  הספר "שבילי  עלייתם ארצה()שנה לאחר  7711ת נבש

בנימין כנראה שם . שחיבר ר' ישראל ליפשיץ  -לימוד סדור לעשות לוח" -דרקיע

-הוציא אותו שוב   7771בשנת  לב לחסרונו של ספר שימושי זה ופעל להפצתו.

 לאור.–בנו של בנימין –מנחם יהודה 
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ר כשותף של הסוחר ברגמן פמוזכר שטמפ     1.7.7717בעיתון "החבצלת" 

 בבית העסק "בערגמאן את שטמפפער" .

 הבנקיר מהם אחד. לעשירים גם חלוקה כספי מתן התוקפת כתבהמדובר ב

 רגל פשט לכאורה אשר וגולדשמידט גולדמן המסחר בית בעל  ברגמן העשיר

 זאת ולמרות הון בעל הוא ושטמפפר ברגמן המסחר בית בראש עומד ועתה

 שנה מדי נפוליון וחמישים מאה עוד מחסה ומקבל בבתי חינם מעון לו ניתן

 החלוקה . מכספי

 

פטרבורג שיצא בין -העיתון היומי הראשון בעברית בסנט-7771בעיתון "היום" 

"חברת עץ  הוא חתום אל קול קורא של ראשי . בלבד 7777-7778השנים 

להצלת הילדים בשכונת "מאה שערים"  תורה -התלמוד -בתי  להחזקת חיים"

 .שהוריהם מצויים במצב כלכלי קשה

 

 

 סלנט לרבנים מכתב על אחרים עם חותם בנימין  18.78.77 "החבצלת" בעיתון 

 .השמיטה שנת בנושא ודיסקין
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 כולל בשם אחרים עם ביחד "החבצלת" בעיתון בנימין  חותם 7177.71.7-ב

כנגד הגידופים שהושמעו נגד אנשי כולל אונגרין על ידי אלה המכנים  אונגרין

 עצמם "ראשי בית ועד הכללי דכוללות אשכנזים".

 

 

חותם של בנימין שטמפפר יחד עם הרשלר ואחרים  18.7.7771ב"חבצלת" 

 באותו הנושא.
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,מלפנים רב  הרשלר עם יחד אחרים עםחותם בנימין  7177.11.7 "חבצלת"ב

 .אונגרן כולל אנשישהושמעו נגד   םיופגידה נגדעל תשובה כ בק"ק סאבאדי
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 "מוציא בירושלים  הרב מרדכי קרויז  את הספר "תכלת מרדכי 7781בשנת 

הוא מציין את הרב -המכיל באורים והערות נפלאות על משניות סדר טהרות"

 שהביא לפניו הערות  המתייחסות לשיטת רש"י. בנימין שטמפפר
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על סדר -מוציא בירושלים הרב שלום לייב אייזנבך ספר "באר יצחק 7777בשנת 

 באחד מן הפירושים הוא כותב "ולזה עוררני ר' בנימין שטמפפר ז"ל. קדשים"

אנו למדים מכך כי בנימין שטמפפר היה מוכר ומקובל גם לאחר שהגיע 

 .לירושלים

 

כותב      -7777יואל ריבלין בספרו "תולדות מאה שערים" הוצאת אריאל  יוסף 

 שבנימין היה אחד מגבאי "חברת  גמילות חסדים" במאה שערים .
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ל בזקנתם בירושליםובנימין וייט

 

 

 

נכסים לאברהם ולמשפחתו אחריו הצוואתה של הדודה ייטל מצווה את רוב 
 חנה בתו של אברהם.ובנוסף את תכשיטיה וסכום כסף לילדה 

143



 

 
 

 בלבד את המיטה והשמיכות  הצעיר היא מצווהא לעקיב

העבירה בירושה לאברהם ולבני גם את הדירה בבתי אונגרין שכנראה 

בנוסף  שםררו חנה ובני משפחתה גוולא סתם כנראה התמשפחתו אחריו 

 שהתגוררו בדירה נוספת  לבני משפחת אברהם

 הסיבה לכך לא ברורה לחלוטין. 

 ורבה הייתה הדאגה לויתכן שכבר אז הבחינו במחלתו של אברהם 

וכך גם דודתו. –החורגת  בכל מקרה ברור שאברהם היה אהוב מאד על אמו 

חנה שהייתה אישיות מיוחדת גם בזקנתה אשה ידועת סבל שלא נשברה 

 .וידעה רק לתרום

 

 

 ל בהר הזיתיםוקבריהם של בנימין וייט

 . השנייהקבורים האחד ליד  

לאחר שישב עשרים ושבע שנים  בנימין נפטר שנתיים וחצי לערך לפני ייטול

 .בארץ הקודש

 1בהר הזיתים מערב , גוש ישן , חלקה קבורה  נפטרה כ"ח באב תרס"ב ,  טוליי

 ,שורה יג' ,קבר יא.

 

144



 

 
 

 ילדיהם של בנימין  וחנה שטמפפר ג.  

 

 

 

משפחת שטמפפר: האב בנימין הדודה יטול שנשאה לבנימין לאחר מותה 
 ועקיבא. ,אברהםיהודה-של האם חנה והילדים : רבקה,ביילה,מנחם

 .מופיע בתמונה יחזקאל גם הוא לא מופיעיהושע עלה כבר ארצה ועל כן לא 
 התמונה צולמה בוינה לפני עליית המשפחה לארץ.
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למזכרת עולם משפחת הר"ר בנימין –בשולי התמונה רשם בנימין  
 שטאמפפער.

 

 שמות ילדיהם של בנימין וחנה שטמפפר לבית ראב הואל

 

 בקומרן 1581-יהושע הבכור נולד ב  .1
כנראה בנאג' מאדיאר מקום ישיבתם  4581-חזקיהו)יחזקאל(  נולד ב .2

 של בני משפחת ראב.

 בישוב ארנראש? 4581רבקה נולדה   .3

 נפטרה–באותו המקום  4585-חיילה נולדה ב .1

      4581 -ביילה נולדה    .8

 44.5.11 -מיהלפאי    -מנחם יהודה  .1

 4511 -אברהם   .7

 41.1.4511   -עקיבא  .5
 

 

 

 יהושע הבן הבכור והמפורסם מבין הילדים

 

                                                                          
                                                                                                                                   

 ( 4195– 4582יהושע שַטמּפֶפר )                                                   
 ממייסדי העיר פתח תקווה. היה 
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 האמנציפציה בתנועת השתלב בצעירותו. שבהונגריה מרןובק 2581 בשנת נולד שטמפפר

 הרב-הציונות ממבשרי אחד שהיה משפחתו בן של מדעותיו גם הרבה שאב אך, וההשכלה

  ציון חובב הוא אף שהיה  הילדסהיימר הרב של  המדרש בבית למד יהושע. נטונק יוסף

 בכפר יחידי יהודי חקלאי שהיה, ראב אליעזר-אמו אחי– דודו לבית  הגיע  מכן ולאחר

 עם מכתבים קשרי היו לדוד. האדמה לעבודת התוודע וכך, בחקלאות ועסק  אישטוואן-סנט

 סבו בעקבות ללכת החליט יהושע  באיזנשטט הציונות ממבשרי, קלישר הירש צבי הרב

 ".מזבחה על חייו ולהקריב אבותינו ארץ אל קדמה לפנות"

 כשהגיע. חודשים חמישה שארך רגלי במסע ישראל לארץ שטמפפר עלה 2581 בשנת

 הוא עלייתו עם. בירושלים, ראב ואסתר שלמה, אמו הורי את שם פגש לירושלים בסופו

 .ד"הו כולל מאנשי, רוזנטל יצחק בת דייכה את נשא

-כולל אונגרן בספריה הלאומית מופיע כאב לילדים ומקצועוברשימה של -2588בשנת 

 מלמד.

 יישוב והקמת ירושלים העיר לחומות מחוץ שכונות הקמת רעיון מהוגי היה שטמפפר

 רמלה ליד, יריחו באזור אדמות לרכוש בנסיונות מעורב היה הוא. ישראל בארץ חקלאי

 .כך לצורך, וברין'ג לבית חברון ובין

 ואיש'ג" לעיתון שטמפפר של ודיווחים מכתבים 28 התפרסמו 2588-2581 השנים בין

 בכלל היישוב בענייני, בלונדון לאור שיצא( Jewish Chronicle" )כרוניקל

 .בפרט חקלאית יהודית התיישבות להקמת והנסיונות

 והיה תקוה-פתח המושבה ממייסדי אחד שטמפפר היה, בלבד 18 בן והוא, 2585 בשנת

 בספר האמור פי על, למושבה השם את שנתן הוא שטמפפר. 2551 בשנת ישובה ממחדשי

 הראשון הניסיון". תקוה לפתח עכור עמק ואת, משם כרמיה את לה ונתתי" -' ב פרק הושע

 מכאן. צלח לא הוא אך, עכור עמק -יריחו באזור היה ישראל בארץ האדמות לרכישת

 מזכיר והיה במושבה פעיל עסקן היה שטמפפר. תקווה לפתח עכור עמק בין הקשר

 תשתית הניח אשר המושבה תקנון בחיבור החיה הרוח היה הוא. מותו יום עד המושבה

 כך. המושבות שאר כל לתקנוני בסיס שהיווה תקנון, ומוניציפלי קהילתי, חברתי לארגון

, ברחובות הריצוף תיקון, וההשקיה המים סידור, המושבה קרקעות על הבעלות הוסדרו

 מועדי בענייני ירושלים שמנהגי שטמפפר קבע התקנות בין. ועוד הסניטרי הפיקוח, המאור

 .תקוה פתח אנשי את גם יחייבו, ועוד קבורה מנהגי, השבת כניסת

 על השמירה את ארגן הוא. במושבה הראשונה הבאר בחפירת החיה הרוח גם היה שטמפפר

 בית את עזב ושטמפפר השבת ביום המושבה הותקפה כאשר מנהיגות והפגין המושבה

 .להגנתה לצאת התושבים את וארגן סוסו על עלה, רובה נטל, הכנסת

 היוזמים בין היה, ביפו" ציון חובבי" של הפועל בוועד תקוה-פתח את ייצג שטמפפר

 ששיווקה פרדס אגודת להקמת ופעל יזם, ג"בתרס הארצישראלית הכנסייה של והמארגנים

 שיצרה התקוה כורמי אגודת את ימיני דב עם הקים וכן, יהודה מושבות מכל הדר פרי

 .לארץ ובחוץ בארץ יין ושיווקה

 .כספים גיוס לצורך הברית ולארצות לאירופה המושבה בשליחות נשלח שטמפפר

 דמות על הפנימיים במאבקים השמרניים היסודות עם ונמנה דתי יהודי היה שטמפפר

 דגל. במושבה הפנימיים הוויכוחים ולשיכוך שלום להשכנת פעל זאת עם אך. המושבה

 .המושבה במשקי השנייה העלייה בני פועלים לשילוב ופעל עברית בעבודה

 .תקווה בפתח סגולה הקברות בבית נקבר. שנים 88 בן והוא 2195-ב נפטר שטמפפר
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נושא מעניין שאותו כדאי לציין  הוא הצורך שראה יהושע שטמפפר בלימוד השפה 

 הערבית.

בקש 2191בשנת  במסגרת הדיונים של  "הכנסיה הראשונה לבני ישראל בארץ ישראל"

 את שכר למורה לשפה הערבית  במושבה "פתח תקווה"צשטמפפר והסביר את הצורך בהק

 והדגים מדוע אולם הצעתו נדחתה.  

 

בעקבות הויכוח שגרם נינתו של יהושע שטמפפר –דוב -כותבת זהבה בן
 משה סלומון"השיר "הבלדה על יואל 
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זהו כנראה הסיפור האמיתי על קניית אדמות פתח תקווה הגיבור האמיתי 
 זהבי( – מהחת"ם סופר עד הרצל"") הוא דוד מאיר גוטמן
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יהושע מספר במכתבו על נערותו ועל ההחלטה לעלות ארצה לאחר שכהרצל 

 התאכזב מהאפשרות להשתלב בחברה ההונגרית
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 פתח תקווה-שטמפפררחוב 

 
 שטמפפר מספיד את פינסקר
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 תיאור מסע ההלוויה "החבצלת"

 

 קברו של יהושע שטמפפר
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 יחזקאל

יהודה ב"יורה –על כך כותב מנחם  .יורק בניו 4091-ב ונפטר 4581 בשנת נולד

 דעה"

 

כתב מנחם -תרס"ג נפטר אחי היקר באדם באמריקה ניו יורק בט"ו חשוון
 יהודה

 

 .הברית לארצות מהונגריה ישירות נסע ויחזקאל יתכן

 . ציבורית ופעילות תור"שד למטרות זו בארץ שהו יהודה -מנחם וגם יהושע גם 

נמצא כמה פעמים שמו של בארץ ת ימאחר וברשימות הקונסוליה האמריקא

יוליוס שטמפפר מפתח תקווה הועלתה הסברה שמא יוליוס הוא אדם בשם 

 מסויימת גם בפתח תקווה.יחזקאל שהיה תקופה 

זה אולי מסביר תעלומה נוספת אודות נכדים שהגיעו מארצות הברית וסיפרו על 

 .אביהם שהתגורר שם 

 אז שמדובר בבן נוסף לא ידוע בשם יוסף.הסברה הייתה 

בנימין רשם בדקדקנות כל ילד בשעת ו מאחר סברה זו לא נשמעת הגיונית

)כך נקרא ,אולי,בארצות הברית(  ינו יוליוס לידתו לכן קיים סיכוי רב שיחזקאל ה

 והוא הקים משפחה במדינה זו.

 

 ביילה הרשלר

 

 .4019 נפטרה בשנת  4580 נולדה הרשלר ביילה

נישאה לדוד הרשלר שהיה ככל הנראה קרוב משפחה כפי שפרטנו בפרקים 

 הקודמים.

 .ימים האריכה
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-כילדים-פינסקר שבקצה רחוב שוש מספרת על זכרונותיה מביקורים בביתה 

 .ועל הסוכריות בהן הייתה מכבדת את הילדים 

לשם כך היו מוכנים לשבת בסבלנות ולענות על כל שאלותיה לשלום בני 

 .המשפחה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .נציב כבאות והצלה הוא נינהשחר איילון  

היה ספורטאי ידוע ומתחרה -זליג-בן בנה דוד איילון )הרשלר(  ,אביו של שחר

 יפתח זייד.-דודה של אימי–לטיקה של בן קבוע במקצועות האת
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 רבקה סלנט

 

 4581ה נולד סלנט רבקה

 )יתכן שהיה קשור למש' הרב סלנט(. לזונדל סלנט נישאה

ילדה ארבעה ילדים אלא שאז חלתה מאד ונאלצו לשלוח אותנ בעגלה לראשון 

 לציון שם היה רופא.

 טרה ונקברה תחת השם רבקה שטמפפר.רבקה נפ

 

 ,רבקה בתו ה"יורה דעה" מציין בנימין שטמפפר את מותה של בספר
 וקבורתה בראשון לציון.

 

 ילדים אחרים חזרו להונגריה..בתה הקטנה אומצה על ידי ביילה וגדלה כבתה 

בתקופת מלחמת העולם השניה השיג שלמה שטמפפר )ראש עיריית פתח 

אלא שכפי  לארץ עבור בני המשפחה תקווה שהיה בן דודם( אשרות כניסה 

נגנבו מהם אשרות אלה והם נשארו  -זהבה בן דב -שסיפרה נכדתו של שלמה

 וחלקם הושמדו.בהונגריה 

 

 .ונקבר בפתח תקוה 4501במרץ    31 -בחנוך זונדל בן יצחק נפטר 
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  רמנחם יהודה שטמפפ

 
 4511תרכ"ד  תאריך לידתו

 מרקחת-מורה יק"א,גזבר בית עיסוקו
 מייסד אגודת הפועלים תפקידו בקהילה

 ם,פ"ת,חיפה-ישראל י מקום מגוריו
 ד' אדר ב' ת"ש תאריך פטירתו

 פתח תקוה קבורתומקום 
 ישיבה בירושלים חינוך

 לאה שטמפפר בת הזוג
יהודה שטמפפר, אחיו הצעיר של ר' יהושע שטמפפר, נולד בהונגריה -ר' מנחם
בלבד,ובחורף שב תקוה בעונת הקיץ -. בתחילה עבד בפתח4511בשנת 

לירושלים ללמוד תורה. לאחר מכן עבר ליהוד. היה אחד הפועלים העבריים 
הראשונים במושבה. זכה להפגש עם ד"ר הרצל בזמן בקורו במושבה. שימש 

המרקחת המקומי. היה ממייסדי "אגודת -כמורה בביה"ס יק"א, וכפקיד בבית
כץ.  -אה לבית הומינרביום ד' באדר ב' ת"ש רעייתו: ל העמלים" בפ"ת. נפטר

 .ה, בנימין, חנה, שלמה, חיה, רוחמהילדיהם: מש
 .רבקה נפטרה בצעירותה בתו 
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 אחיו הבוגר יותר של אברהם היה דומה לו  מאד גם פיסית.יהודה היה –מנחם 

 שאף ככל הנראה לעסוק בהוצאת ספרים. בצעירותו

בעזרת גיסיו שהוציא לאור את ספרו של אבן גבירול -בפרק הראשון–כבר ראינו 

 ר' יחיזקיהו הכהן.-את מזמורו של זקנו  בדפיו הפנוייםוהדפיס 

 

 גרשון בן עוזיאל אהרון ' ר :גיסיו בדפוס הספר את הדפיס יהודה מנחם

 3881הספר יצא לאור בשנת  טננבוים יצחק אברהם בן ואלחנן רוקח

מופיע בספר זה  הכהן ואשר -זקיהוחבתוך הספר הודפס גם המזמור שחיבר י

 בפרק המתייחס למשפחת ראב.

 יהודה.-ר' יחיזקיהו הכהן היה אביה של אסתר ראב,סבתו של מנחם

 

 ,מיכה מצא ספר נוסף שיצא לאור על ידו 

מדובר בספרו של ישראל ליפשיץ "שבילי דרקיע" שהודפס על ידי מנחם יהודה 

 .4553בשנת 
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   4511ת  בנימין שטמפפר בשנמסתבר שאותו הספר יצא לאור בירושלים על ידי 

לימוד -"שבילי דרקיע. שמו המלא של הספר כלומר שנה לאחר הגיעם ארצה 

סדור לעשות לוח" בנימין כנראה שם לב לחסרונו של ספר שימושי זה ופעל 

לעסוק בהפצת ספרים אך ( 45-)בן ה ככל הנראה שאף מנחם יהודה  להפצתו.

 לאור.לנו לא ידוע על ספרים נוספים שהוציא 
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היה עובד שם גם כאשר ישב כבר בפתח תקווה , מנחם יהודה היה איש ספר

 .בישיבה  - בקיץ וחוזר לירושלים ללמוד תורה

 4554מודיו  בשנת יהתגלו פרסומים בעיתונות ההסטורית המציינים את ל

 )עיתון ה"חבצלת"( ואת תוכנית הלימודים שם. "סוכת שלום"בישיבת 
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 "עזרת נידחים"חברת  הקים את בעל עיתון ה"חבצלת"  –ישראל דב פרומקין  

פרומקין, מיכל פינס, ניסים בכר, אליעזר בן יהודה  שבראשה עמדו: 

חברה זו עסקה במלחמה במיסיון, מציאת עבודה ליהודים והכשרה   ועוד.

 מקצועית, שיפור התברואה בירושלים ועוד.

 

 ומשכן את המתנה שהעניקו הוריו לכלתו לתמיכהמנחם יהודה היה זקוק 
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 המשך הפרסום של "עזרת נידחים"

 

 מנחם יהודה היה פעיל בתחומים שונים ופעילותיו היו ראשוניות וחלוציות.

"אגודת    ממייסדי אגודת פועלים ראשונה בארץ ישראל  -כאמור -ביהוד  היה

 34.8.4099-מהשמו מוזכר בעיתון "הצפירה" ובשמה גם פעל בחו"ל. עמלים"

ב"וועד הכללי של  כסגנו של זלמן גיסין השניים היו נציגי המושבה פתח תקווה

 הפועלים העבריים בארץ ישראל"
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 ן ראשוני מובילי הנוסעים במושבה.הוא נמנה גם בי

 4033שנת בוהלוחם להתאזרחות בארץ ישראל.   היה גם המוביל יהודה -מנחם

את  עידת ההתאזרחות בפתח תקוה היותו נשיא הקלוב האמריקני מסר לוב

על מנת לקבל אזרחות ארץ ישראלית שניתנה על ידי מאמריקה  תעודותיו 

 שלטונות המנדט הבריטי.

ודיע כי "המקרה הזה צריך לשמש מופת ה (1.49.4033" )היום - דואר"העיתון 

 ליתר הנתינים הזרים."

ובני   יהושע ואברהםחיו היה בין התורמים ל"בית חינוך עוורים" יחד עם אהוא 

 משפחה אחרים.

אך לא מצא שוק  תקווה ניסה מנחם יהודה את כוחו ביצור שוקולד -בפתח 

וכפקיד  ואז עבר ליצור שמן סיכה לעגלות וכן שימש כמורה בבי"ס יק"א לתוצרתו

 בבית המרקחת המקומי.

לאחר מותו של אברהם  דומה היה כי לקח על עצמו במידה מסויימת את 

 ל אחיו ביחס למשפחתו.תפקידו ש

שושנה צוריאל מספרת כי בכל פעם שהיו מבקרים את מנחם יהודה בביתו 

 הייתה אימה,אסתר,יוצאת מהבית נסערת ובוכייה.

מנחם יהודה היה כל כך דומה לאברהם ,אביה ,שהמפגש עימו עורר בה 

 געגועים גדולים לאב .

 ומנחם יהודה הרגיש בכך גם הוא.

 ונן ,צנוע בהלכותיו.היה איש ספר מורה מח
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כולל -"בתי אונגרן"משפחת מנחם יהודה שטמפפר מתוך ספר הכולל של 
 "שומרי החומות".
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יורה "מעט ממה שנכתב על ידי בני משפחת מנחם יהודה שטמפפר בספר ה
 ".דעה

 .מלחמת השחרורבמצויין גם תאריך פטירתו ונפילתו של הנכד אליהו בנגב 
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 יהודה, האלוף יהושפט הרכבינכדו של מנחם 
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 (4519 נולד) שטמפפר אברהם

 בפרקים נפרדים משפחתו ועל עליו

 

 

 

 שטמפפר עקיבא

עלה  הצעיר של בנימין וחנה היה כבן שנתיים בעת שנפטרה אמו כבן שלוש בנם

 ארצה עם משפחתו.

 ידוע לנו על בן שנולד לו בשם שמואל.

 לאמריקה ולא ידוע על קשר שנשמר עימו.הוא עצמן נסע ככל הנראה 

ל דודתו שגידלה אותו הורישה לו בצוואתה מיטה ושמיכות בעוד שאת עיקר וייט

על פי שמועות  רכושה הורישה לאחיו אברהם האם מפני שהיה קל דעת

 ?שהתגלגלו ושאין לנו כל בסיס להן

 אין לנו תשובה.
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 פרק ג

 וילדיהם שטמפפר ודינה   אברהם

 אברהם ודינה  .א

 

 -מנחם יהודה שטמפפר כותב בספר הזיכרון המשפחתי את המשפט הנורא   

(נטרף אחי הצעיר ממני בשנת החמישים 0291בשנת תר"ף )"

 ."והרעיםוארבע לימי חייו המעטים 

 בעופרתאשר גופו לא עמד  המבטיח אברהם של חייו היו ומרים קשים

 .דפוס– בביתבשנות עבודתו כפועל   שספגהמרעילה 
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 2781בוינה לפני העליה לארץ ישראל בשנת  ששאברהם בן 

 

 -מין וחנה צעיר ממנחםאברהם היה אחד משלושת ילדיהם הצעירים של בני

 .יהודה ומבוגר מעקיבא 

שהייתה גם דודתו )ייטול(  הוא הגיע ארצה עם אחיו אביו ואמו החורגת יהודית 

 חנה ראב. -אחות אימו שנפטרה 

בתמונה שצולמה לפני העלייה נראים ההורים שלושת הילדים הקטנים מנחם 

 יהודה אברהם ועקיבא הקטן וכן שתי האחיות הגדולות רבקה וביילה.

אינם מופיעים בתמונה יהושע הבכור כבר שני האחים הגדולים יהושע ויחזקאל 

 הדרך בין הונגריה לירושלים. הרבה מןישב בארץ ישראל לאחר שהלך ברגל 

 ירושלים העיר לחומות מחוץ ההתיישבות רעיון מהוגייהושע   היה לאחר מכן 

 הצעירים ירושלים ליהודי לאפשר כדי ישראל בארץ חקלאי ישוב והקמת

 ששלחו החלוקה מכספי שהתפרנסו אבותיהם של החיים מאורח להתנתק

 אם של הראשונים ממייסדיה והיה, בגולה ישראל מקהילות יהודים נדבנים

 . תקווה-פתח המושבות

 יחזקאל כנראה לא רצה כלל להתיישב כאן.
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 . 3091יורק בשנת –ידוע לנו כי הוא נפטר בניו 

 - מהונגריה המשפחה כל ארצה עלתה,  שטמפפר יהושע, הבכור הבן בעקבות

, רבקה, בילה, עקיבא, יהודה- מנחם: וילדיו הדיין שטמפפר בנימין' ר האב

 יהדות בקרב מאד מכובדת היתה המשפחה, בירושלים התיישבו הם. ואברהם

 שנים שמונה בן היה אברהם. המקומיים התושבים בקרב בירושלים וגם הונגריה

 .ארצה בעלותו

אברהם חי עם הוריו בירושלים ,בנערותו עבר לפתח תקווה יחד עם אחיו הבוגר 

 יהודה והתגורר אצל אחיו הבכור יהושע. -ממנו מנחם 

 .על פי סיפורי המשפחה הוצב באחד הלילות לשמור על הגורן 

 הסביבה מערביי כמה התנפלו פתאום, מוחלטת חשיכה היתהבאותו הלילה 

 רובה מקליע נפגע ואברהם, ביריות פתחו הם, מהגורן תבואה לשדוד במטרה

 , מותו יום עד שם תקוע שהיה הרגל בשוק שספג

תקווה וחזר -על פי הסיפורים עזב אברהם בעקבות אירוע זה את פתח 

 לירושלים כאן נשלח על ידי אביו ללמוד בישיבה.

  

 

 

 

למרות שאברהם לא נולד בארץ אך הגיע בילדותו מופיע אברהם בין אלה 
 מרשים מאד צעירשצולמו לספרו של גרייבסקי.והוא אכן היה 
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בניו  מוטיל נייפלד ו  יוסל: העתיקה העיר ילידי הנערים שני היו ללימודים חבריו

 של עקיבא.

, המקום כמנהג מזרחית בתלבושת התלבשו, בסביבה היטב השתלבו השניים

 , והארמנים הטורקים, הערבים שכניהם עם משותפת שפה ומצאו

 האירופאית התרבות בעל הוריו בית השפעת, שונה היה שטמפפר אברהם

 לצפות לו הפריע שלא מה, יותר עליו חזקה היתה האריסטוקרטים והגינונים

 יפה נערה שהיתה דינה באחותם ולהבחין ומוטל יוסל חבריו של ביתם לעבר

 . בה ולהתאהב

 כל של היוזם הינו שהוא, השדכן, תקופה לאותה דופן יוצא היה זה אהבה סיפור

 , תקופה אותה של ישראל עדות אצל החיתון קשרי

 . ראשון ממבט אהבה זו היתה אלא, הזה במקרה מעורב היה לא

 עם והתחתן כן לפני רב זמן עוד חנה מאשתו שהתאלמן שטמפפר בנימין' ר

 דאג, ילדיו ואם הראשונה אשתו חנה של אחותה שהיתה ייטל השנייה אשתו

 , משפחות לעצמם ויקימו יינשאו שילדיו

 מהמשפחות הבנות מיטב את לו לשדך החלו, לפרקו אברהם הבן הגיע כאשר

 . מדוע אמר ולא כולן את דחה הוא אבל, בירושלים ביותר המיוחסות

 לבסוף קרא לו אביו לשיחה ושאלו לפשר הסרוב.

אברהם השיב לו כי חשקה נפשו בדינה אחות חבריו יוסל ומוטיל אך חושש הוא 

צורף ואולי אינו מכובד –שאביו לא יסכים לשידוך מאחר ואביה הוא איש מלאכה 

 ו.מספיק בעיני

בנימין הרגיע אותו והשיב כי אדם המתפרנס מיגיע כפיו הוא מכובד מאד בעיניו 

 יתום אין מסרבים.ומעבר לכך אברהם יתום מאם ולבקשות 

מקום ת ובני הזוג נישאו וקבעו א וכך נשלח שדכן לביתם של עקיבא וחיה

 מגוריהם בחוש של ר' צדוק.

 רלדינה לא היה קל להסתגל לאורחות חייהם ונימוסיהם של בני מש' שטמפפ

והרבה לשבח  אהב את כלתו רובמיוחד לנימוסי השולחן אך בנימין שטמפפ

 .הטובות ובקיאותה בתפילותאותה על יתר תכונותיה 

 שנים בבית הדפוס של לונץ. עבד אברהם 

עקיבא נייפלד קווה כי  כאשר נישא מתוך אהבה עזה לדינה היפהפיה בת

לתת חינוך טוב לילדיו  כדיעבודתו בדפוס לונץ תמציא לו עבודה טובה ומכובדת 

 .להשתלב בחיי החברה של ירושלים

טב גם על ידי השכנים הערבים עד כדי אברהם היה מרשים בהופעתו ומוכר הי

ספר כי לאחר מלחמת ששת הימים  בנו של אברהם  ,בנו של מאיר שארנון,כך 
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לקח אותו אביו לסיור בעיר העתיקה ושם ליד הבית פגשו ערבי זקן מתנדנד על 

 כסא.

הערבי נעץ בהם את עיניו ואז אמר "אבראהים" הוא הכיר את מאיר כבנו של 

 אברהם .

 ר החלו לדבר ולדבר שעה ארוכה.הוא ומאי

 

 

 

שמו של אברהם השלישי מלמעלה בין רשימת העובדים בבית  הדפוס של 
 )מספרו של וייס על בתי הדפוס( 12בן  אברהם כאן  לונץ

 שנות עבודה בדפוס 21לאברהם ותק של  2098בשנת 

 ברהם היה גם חבר ועד פועלי הדפוס בירושליםא

 

 החבצלת כ"ב אייר תר"ס-לונץפרסומת לבית הדפוס של 
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"בר  פועלי הדפוס מברכים את לונץ לרגל – 10.1.2098 עיתון "השקפה"
 המצווה" של בנו

יהודה אהרון סגל ווייס "בשערייך ירושלים" ייתכן ושטמפפר  על פי ספרו של

 בתקופה זו לעבוד בדפוס כהנא .עבר 

 

 

 21.1.2091 " החבצלת"  של לונץ  סדרי העבודה בבית הדפוס
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 הדפוס פועלי אגודת להקמת שנה-0211

 

 

שהוקמה  "אגודת פועלי הדפוס"אברהם שטמפפר היה בועד הראשון של 
יך ירושלים" המסמכים הועתקו )מתוך ספרו של ווייס  "בשער 2098בשנת 
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הדפוס זאב אשור עליו כתבנו  - בידי ווייס מן החומר המקורי שהיה בידי איש
  carmonia.netמספר פעמים באתר  

 של דוד בקר(ושל יצחק אחדותי  )בסיפוריהם 

פרופ'  דן רק לאחרונה למדנו כי זאב אשור היה סבו של זוכה פרס נובל 

 .שכטמן

 

 בהמשך תקנות האגודה  המלמדות אותנו על אישיותו של אברהם
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כאן היה בית -מפגש הרחובות יפו ושטראוסליד שכונת "עזרת ישראל" 
 הדפוס של לונץ

 

 משה לונץ

 למד. 3680-ב הוריו עם ארצה עלה. הצארית ברוסיה בקובנה נולדלונץ 

. ההשכלה בספרות וקרא חול בלימודי גם השתלם, חיים עץ בישיבת בירושלים

, מונטיפיורי משה שם על הספרייה את לונץ ייסד פרומקין דב ישראל עם יחד

 .קצר זמן כעבור ונסגרה, בירושלים הראשונה הציבורית הספרייה שהייתה
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 לאחר", חבצלת, "פרומקין של בעיתונו מאמרים לפרסם התחיל 3681-ב

 ספרו את 3688-ב לונץ כתב גאוגרפיים נושאים על מאמרים כמה שפרסם

 בשפה לירושלים ראשון דרך מורה פרסם 3603 ובשנת  "וירושלים ציון נתיבות"

 שנדפסו ישראל ארץ על הרבים הלועזיים הדרך מורי בעקבות וזאת, העברית

 ועד מאז. הקדושה בארץ והמבקרים התיירים זרם התגברות עם עת באותה

 זו למטרה והשתמש, ישראל ארץ של בגאוגרפיה מחקריו את המשיך ימיו סוף

 .דאז בירושלים רגיל בלתי דבר, נוצריים מוסדות של בספריות גם

 מאמצי אך, ריפוי לשם ולפריז לווינה נסע והוא 31 בן בהיותו לקתה ראייתו

 .שנתיים כעבור התעוור והוא, בתוהו עלו הרופאים

 של הראשון הכרך את 3663-ב בווינה לונץ פרסם סמולנסקין פרץ של בסיועו

 והוציא, מותו יום עד עבד זה שנתון על". ישראל ארץ לידיעת שנתון, ירושלים"

 לונץ של דפוס בבית בירושלים שנדפסו, נוספים כרכים 33 השנים במרוצת לאור

 ועד 3601 משנת יפו רחוב בפינת ישראל עזרת בשכונת 3099-מ ששכן, עצמו

 .ספרותי אלמנך מעין", ישראל ארץ לוח" את גם שנה מדי פרסם 3031 שנת

 חבר היה לונץ, משלו הערות בתוספת גאוגרפיים ספרים מספר ההדיר אף הוא

 את ערך, כן כמו .בירושלים לעיוורים חינוך בית וייסד, העברית הלשון בוועד

 הארץ, העם על לאומיים שירים חמישים ובו", ציון כינור" הראשון השירון

 על נשפט הוא השירוןשל המהדורה החמישית  פרסום בעקבות. לציון והגעגועים

 , למרד עידוד באשמת מאני'העות השלטון ידי

 

  2091 בשנת  בדפוס לונץ המקור נדפס

נסגר  -בתקופת המלחמה-2020בעקבות פרסום המהדורה החמישית בשנת 
 בית הדפוס
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 "אחווה"השתלב בפעילות אגודת הוא במקביל לעבודתו של אברהם בדפוס 

 וביתר פעולות החברה. ובית הכנסת ופעל לטובת השכונה

 אחוה אגודת

 ואהבת" מצוות של ממשי וקיום הדדית עזרה ומטרתה( 3601) ב נוסדה אגודה

 ".כמוך לרעך

 היום עד ונשאר בתחילה היה הראשית העולמית הלשכה מושב מקום

 .בירושלים

 והפלגים הכוללים בין היהודי ביישוב וקנאה שנאה שררה, תקופה באותה

 במטרה אחוה אגודת של הראשונה הלשכה בירושלים קמה, ותומכיהם השונים

 ולעזור העם מוסר את לשפר, ההשכלה את לפתח, ישראל עם את לאחד

", אחים" שנקראים, לחברים לעזור האגודה ביקשה השאר בין. לנזקקים

 .אשראי ובמתן עבודה במציאת סיוע כללה העזרה. כלכלית מבחינה החלשים

, התארגנות כל על בחשדנות שהביטו, היישוב עסקני את להרגיז שלא כדי

 קיום חודשים שלושה לאחר, זאת למרות. סודית כאגודה האגודה הוקמה

 חדשה בכת מדובר כי בטענה דיסקין ל"המהרי אל פנו והעסקנים, דלף האגודה

 שמואל רבי אל לפנות מיהרו האגודה חברי. פרנק ויעקב צבי שבתאי בסגנון

 אחד כל את יודע אני, ילדי: "היתה ותגובתו, משפחותיהם את שהכיר סלנט

 אני בטוח, ישראל אמוני לשלומי המפורסמים הוריכם את גם מכיר ואני מכם

 מחשבתכם ואת, טוב דבר ליבכם רחש. ידכם תחת תקלה ושלום חס תצא שלא

 אבל, הקדושה בארצנו חדשה היא פעולתכם אמנם. לפעולה הוצאתם הטובה

 דבר הם, נוצר דבר כל על רעה בעין להביט מטבעם אשר מתנגדיכם מעשי

 בנינו את להושיע זה בכוחכם ולכו, תפחדו ואל תראו אל. אצלינו חדש שאינו

 זה פסוק: "בבדיחותא והוסיף", יכונן ידיכם ומעשי עליכם' ה נועם יהי. עירנו ואת

 את דיסקין הרב שלח מכן לאחר". השטן את לגרש כסגולה אתכם ישמש

 הפועל הוועד באספת להשתתף לעווי ן"בהר זלמן שלמה רבי הדיין, מקורבו

 הדיין כתב, רבה בהצלחה שהסתיימה, הבדיקה בסיום. האגודה בספרי ולעיין

 ".עמכם חלקי יהי: "הסיכום בדברי

ידי חברי האגודה "שכונת אחוה" בין שכונת "זכרון -הוקמה על 3096בשנת 

 רחוב "מלכי ישראל".ומשה" 

 אברהם שטמפפר היה שמש בית הכנסת בשכונה.

 סמל אגודת "אחוה"
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 לתורה ולתפילה"... )בתקנות השכונה("בית הכנסת הבנוי כמו רמים 

 ילין .י  ידי על ערוך "ה תש החמישים ליובלשנדפס  ,האחוה ספרמתוך 

 המנוח כי מציינים לוי פישל המנוח האח את מזכירים ג'תרצ הישיבה בפתיחת

 פעולה לכל פתוחה תמיד הייתה ידו חסד פעולת לכל ער לב ובעל רגש בעל היה

. פישל הוא הדוד של פנינה ומהראשונים טובה בעין נותנה והיה ממנו שנדרשה

   שטמפפר.

 מצריימה להעבירו צוו והרופאים קשה במחלה חלה שפירא אהרון רביכאשר 

 אשתו תכשיטי את ומשכן אח בא ההוצאות שאלת נפתרה מיד היו לא ואמצעים

 . ושלישי שני בא

מצויינים בני משפחתה של פנינה  ואחד מהם הוא גם   המוזכרים האחים שמות

ובני משפחתה של פנינה מצד אמה:  ,דכירמ נייפלד -אברהם שטמפפר.ובנוסף 

 ועוד. סלונים דן אליעזר,וולוול,פישקה

 

 

 ברכות לידידים 20.1.2708 "הצבי"עיתון 

 

ומפרסם כמה הודעות כאשר  "אחווה"אברהם שטמפפר משמש גם שמש ב
 2090 " הצבי " -מצא כיס של מעות
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 חבר את  מברכים מחבריו ושנים שטמפפר ברהםא 99.1.0122עיתון הצבי 

 לאגודה ותורמים בנו להולדת - שרהזון לייב -"אחווה" אגודת

 

 2091 -עיוורים חינוך לבית התורמים בין שטמפפר אברהם

 ברשימות התורמיםאברהם נזכר עוד פעמים רבות 
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 מברכים -" אחווה" באגודת אחרים ואחים אברהם -2708יולי  "החבצלת"
 .בנו להולדת מנפלד בלו אברהם אחיהם את
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 ועל "אחווה" בשכונת המגורים על מספרת אברהם של בתו יהודית
 ביותר המאושרת התקופה כנראה הייתה זו שם החברה בחיי ההשתלבות

 .כמשפחה בחייהם

למה שעתיד להתרחש  האות את כנראה סימן כאן המופיע הברק סיפור

 .הבמשפח

ב"מאה  בבית הכנסת של הפועלים בשטיבעל אברהם היה מתפלל כל בוקר

בדרכו לתפילה ואחרי המותפחות . היה לוקח בבקר את החלות שערים"

 התפילה הביאם הביתה.
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 לדינה.היה מכין כריכים לילדות הקטנות וכוס קפה ודייסה 

 תקופה מאושרת שנתנה הרבה לבנות וציידה אותן בכוח רב להמשך חייהן.

 אברהם לא תאר לעצמו את האסון שיבוא עליו.

 עבודתו המסורה בדפוס הרעילה אותו ולא יכול היה להמשיך בעבודתו זו.

מצבו הבריאותי החל להתדרדר וכנראה נפגע בהרעלת עופרת קשה שדרדרה 

 להמשיך בעבודתו. פשרה לוא או ולבאת מצ

ההרעה במצב בריאותו ניתקה אותו מפעילותו החברתית ודרדרה מאד את 

 מצבה בכלכלי של המשפחה.

 כאבי, ראש כאבי הם מבוגרים אצל רת של הרעלת עופ העיקריים טומיםפהסימ

, המיני ובתפקוד הרבייה במערכת בעיות, כלייתי כשל, זיכרון אובדן, בטן

 .העצבים במערת ופגיעה בגפיים עקצוץ ותחושת, כאב, חולשה

, תיאבון אובדן, דיכאון וכוללים ספציפיים אינם מבוגרים אצל מוקדמים מניםיס

, עייפות ייתכנו, כן כמו. שרירים וכאבי עצירות, שלשולים, בחילות, בטן כאבי

 .באישיות ושינויי בפה מוזר טעם, מוגדל ליבידו

 מערכת על משפיעה עופרת לעופרת לחשיפה ביותר הרגיש האיבר הוא המוח

 לסרטן בעיקר כגורמת הוכחה לעופרת חשיפה. והנקבית הזכרית הרבייה

  .השתן שלפוחית וסרטן, והכליות הגס המעי סרטני, ריאות

אחיו הבוגר יהושע ניסה לסייע לו ופנה למכריו בעניינו הוא ניסה למנוע את 

 נסיעתו לחו"ל.

 

 ידומכתבו של יהושע שטמפפר בכתב 
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המכתב שהפקיד יהושע שטמפפר בידי אחיו מכתב המלצה שנועד לסייע 

 דויב

 

 צוואת ייטל

באותה העת נפטרה גם הדודה ייטל אשתו השניה של בנימין שנישא לה לאחר 

מות אחותה חנה וגם היא הייתה כה מודאגת ממצבו שהורישה לו את כל 

בתנאי  להםרכושה הדל וככל הנראה גם את דירתה בבתי אונגרין שנתרמה 

 שתעבור בירושה גם לילדיו.
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 צוואת ייטול

 

 אך המצב הלך והתדרדר .

לנסוע לאוסטרליה שם ישבו קרובי משפחתו ולמצוא בה פרנסה החליט ביאושו 

 והוא אומנם נסע וישב שם במשך שלוש שנים.

 . אברהם חזר זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה

יחסית בגלל היותם אזרחים ב בשנות המלחמה מצבה של המשפחה היה טו

, הקרבות במרבית הובסו רמניםהג בריתם ובני הטורקי הצבאאוסטרו הונגריים.

- ארץ את האנגלי הצבא כבושי בו ליום עיניים בכיליון מצפים שהיהודים ידעו הם

 בארץ כבד רעב היה, ושעל צעד כל על ביהודים התנקמו לכן, ישראל

, היה לא להם גם כי, לתושבים מזון מספיק סיפק לא הטורקי השלטון.ובירושלים

 טבע פגעי הארץ את תקפו כן כמו. סחבות בלואי ולבוש יחף, רעב היה וצבאם

 של להגנתם זכאים היו אך האזרחים האוסטרו הונגרים , ארבה התקפות כמו
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 לגעת העז לא טורקי חייל ואף, הטורקים של בריתם בעלי, הגרמנים הקצינים

 הקצבת קבלו גם הם. הונגרית- האוסטרו הממלכה נתין שהיה ביהודי לרעה

 הטורקי בצבא לשרת ימים באותם. לצבא להתגייס אותם אילצו ולא, מזון

 

בני המשפחה מלבד שלמה ומשפחתו הצטלמו בזמן שהותו של אברהם 
באוסטרליה גם כדי להעביר ד"ש מהילדים ויתכן שגם על מנת להכין 
 צילומים עבור דרכונים אם יוחלט על נסיעת בני המשפחה לאוסטרליה

ומאיר.שורה שנייה:יהודית,דינה וילדיה עומדים מימין לשמאל :אסתר,רבקה 

 של חנה,חנה,רחל

 

 מקליעי מאשר יותר וממגפות ממחלות מתו חיילים, בטוח כמעט מוות היה

 ובמקומות הגג בעליות הסתתרו, בגיוס חייבים שהיו רבים אנשים, ולכן. רובה

, מהצבא עריק בהסתרת סיוע על בתליה להורג הוצאו אנשים. אחרים מסתור

 שסוחרים מקרים היו. הטורקי השלטון בעיני כפשע שנחשב פעוט דבר כל ועל

 לא, הסופית התבוסה שעם, לכל ידוע היה כי, נייר בשטרות תשלום לקבל סרבו

 הלשינו וכאשר, זהב מטבעות לקבל דרשו לכן, אלו לשטרות ערך כל יהיה

 הדין ופסק, הטורקי המטבע של בביזיון הואשמו הם, השלטונות  בפני עליהם

 ולראות שכם שער ליד לעבור רגיל מחזה זה היה ימים באותם. בתליה מות היה
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 לשערי אלנבי הגנרל ובראשם האנגלים נכנסו בו ביום. שם מתנדנדת תלוי גופת

 שמחה היתה, בארץ כמותם נראו שטרם אבירים סוסים על רכובים, ירושלים

 בהם, הגג ומעליות מהמרתפים, המחבוא ממקומות הגיחו פנים חיוורי אנשים

 אברהם' ר שלה אבא: אימא מספרת. בצבא משרות להימנע כדי הסתתרו

 נעמד כך ואחר. לירושלים האנגלים בכניסת לחזות ילדיו את לקח שטמפפר

 .ושבים לעוברים וחילק, יין בקבוקי פתח, הבתים אחד של המדרגות חדר בפתח

עם באנגלית  אסתר אמא של שוש ספרה לה ששמעה אותו משוחח חופשי  

 .החיילים הבריטיים שנכנסו לירושלים

 קבל אברהם משרה בסוכנות זינגר. המלחמה לאחר

 

 

 הקודש בארץ זינגר חברת של סניף הקמת 11/1/2702 האור עיתון

 

 בארץ אלה בשנים מאד התפתחה החברה
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ר פוטארעה תקלה במקום עבודתו והוא חרד כי עומד הוא להיות מ 3039בשנת 

כי בסוכנות על פי שיחה עם בניו של מאיר שטמפפר ספרו כי שמעו מאביהם 

 תפירה. -עיסקה של רכישת מכונות בחסרו מסמכים שהיו קשורים  "זינגר"

 אברהם הואשם בכך וסבר כי יפוטר.

 לאחר מותו התגלו המסמכים.

 ואומנם נרשם בעיתון כי קיבל הודעת פיטורין הודעה שהוכחשה על ידי מעסיקיו.

ממילא והפחד הנורא מפני העתיד גרם לו ככל הנראה לעשות  מצבו המעורער

 מעשה נואש.

 אברהם שתה רעל .

 בטעות?בכל אופן האם 

 לעולם לא נדע.

מילדיו קראו  אברהם השאיר אחריו אשה דינה וילדים מתגעגעים ארבעה

 מו.לבניהם על ש

 השאיר הוא,  הזיתים-בהר ונטמן 3039 בשנת נפטר שמפפר אברהם סבא

 יהודית ביניהם הצעירה, קטנים בילדים מטופלת עדיין שהיתה אלמנה אחריו

 . שנים עשרה אחת בת רק הייתה

 

 שטמפפר אברהם של קברו

 אברהם נפטר בכ"ב טבת תר"פ .

 , חלקה ג'.שורה י"ג ,קבר ז'3קברו בבית העלמין האמצעי,איזור 
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 "דואר היום"   בעיתון הידיעה

 הודעה נוספת פורסמה גם בעיתון  "הארץ". .אברהם של מותו על

 פתאומית מיתה

 הרופאיםביום השלישי נפטר פתאום אחד מבני עירנו ר' אברהם שטמפפר 

 כנראה רעל איזה שתה שהוא מצאושבקרו אותו שעה קלה לפני מותו 

 .הועילו לא אבל להצילו יכלו אשר כל עשו הם בשגגה

 ימים ולפני זינגר בחברת פקיד היה האחרונות בשנים. בדוחק חי הוא

 ממשרתו פטרוהו אחדים
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 נאמר כי מדובר בתאונה  02.0.91-בעיתון  "הארץ" מה                  

 וכי אברהם שתה רעל בשגגה   

 21.2.19 -"היום דואר"– טעות תיקון

 .מותו יום עד במשרתו נשאר שטמפפר שאברהם מודיעה זינגר חברת

 ככל שהייתה הסתבר כלשהי בעייה עקב בפיטורים עליו איימו הנראה ככל

 נשבר אברהם אך הבנה אי או טעות הנראה

 דואר" בעיתון ליהודית שטמפפר  תנחומים הודעת
 של מותו לרגל הירושלמיות מהצופות 12/2/19 "היום

 רשטמפפ אברהם האב
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רוחם סבתא דינה נותרה אלמנה אך לא נתנה למצבה לשבור את רוחה או את 

 של ילדיה.

 פעילות ושמחות.,בנותיה הקטנות היו ילדות ונערות חברותיות

כי עד סוף ימיה  לא ידעה דינה  שושנה מספרת -דינה הייתה פשוטה בהליכותיה

הבטיח לתת לה כמה בישליקים אם תצליח אומנם  להחזיק מזלג ביד בנימין 

להחזיק ביד ימין סכין ובשמאל מזלג. היא נסתה וניסתה ולא הצליחה. הוא ראה 

 נתן לה פרס.ושהיא לא מצליחה אז בכל אופן עשה לה בחינה 

 ם.מנגבת את הצלחת עם הלחואוכלת עם חתיכת לחם  היא הייתה 

 

  שנישאו לאחר גם לה ודאגו אותה אהבו דינה סבתא של ילדיה

 . ואריה רחל עבורה עשו המרב את אבל, משפחות והקימו

  המקשר חברת של הראשונים מהנהגים היה שומכר אריה

  הדסה חולים לבית מהעיר שנסע 3 קו על עבד הוא, בירושלים

 . הצופים הר על העברית והאוניברסיטה

בשכונת   בביתם גרה דינה סבתא, זהב לב עם יקר אדם היה הוא 

 . בנאמנות אותה וסעדו במסירות בה טיפלו והם רבות שנים משך"המקשר"

  וחג שבת שבלילות מספרות, ואריה רחל של בנותיהם ויעל רותי

  שהתקשתה מכיוון, משה-בקריית הכנסת-לבית דינה סבתא את ליוו

  היא. הלקויה ראייתה בגלל וגם, זקנתה מפאת עצמה בכוחות להגיע

  לבנה שמלה: זו למטרה במיוחד ששמרה חג בבגדי מתקשטת היתה

 . לבן (שאל) וצעיף לבן תחרה סינר, כחולות נקודות עם

  ועורך לכבודה היין על מקדש חתנה אריה היה התפילה לאחר בבית

  הודות. חילונית הייתה שהמשפחה למרות, מסורתית שבת קבלת

  ולכבד להעריך ונתן יעל, רותי המשפחה ילדי למדו דינה לסבתא

 . היהודית המסורת את

  הטבק קופסת את להזכיר מבלי דינה סבתא על לדבר אפשר אי

 , אותה פותחת היתה פעם ומדי, שמלתה בכיס מונחת שהיתה, שלה

  שואפת, לנחיריה אותו ומגישה, לאצבע האגודל בין קמצוץ נוטלת

  נזכרת אני כאשר, הזה המיוחד לריח ומתמכרת עמוקה שאיפה

 . שלה הטבק של החריף ריחו באפי עולה, דינה בסבתא

  הפגזים כאשר ירושלים על המצור בזמן העצמאות מלחמת בתקופת

  עמדה, הבית מעל התעופפו אליאס-ומר סמואל-נבי מכיוון שנורו

 . אחד אף על להכביד לא והשתדלה התלוננה ולא בגבורה סבתא

  הניחו, בבית מקלט היה לא, במשורה היו ומים, במזון מחסור היה

  בפתח אותם והניחו בחול שקים ומילאו למדרגות מתחת מיטתה את

  שקי את פינו כאשר הקרבות תום לאחר. המדרגות לחדר הכניסה

  קשה היה המצב, רסיסים של רבה כמות בתוכם מצאו, החול

 . שמונים כבת זקנה אישה עבור שבעתיים

 , לטרון ממשטרת הנצורה לירושלים הכביש על חלש הירדני הלגיון
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  הצלחה ללא אבל, משם אותם לסלק כדי קשים קרבות התנהלו

 -דרך"כ הידועה חלופית דרך בינתיים לפרוץ והוחלט, יתרה

  המחסור בשל וכניעה מרעב העיר ניצלה באמצעותה אשר" בורמה

 . ובתחמושת בנשק, במזון

  ופתיחת, ח"הפלמ חיילי ידי-על ירושלים על המצור פריצת עם

  את" המקשר" נהג שהיה שומכר אריה דודי העביר", בורמה-דרך"

  ושהיה לשפלה חיילים שהוריד שלו באוטובוס דינה סבתא

  הקשיש ובגילה, אלינו אותה והביא, זו בדרך שעברו מהראשונים

 . בגבורה זו חתחתים דרך צלחה

  היא, בארץ שקרו ההתרחשויות בכל מעורה היתה דינה סבתא

  המדינה נשיא נפטר כאשר זוכרת ואני, גוריון-בן את העריצה

  הרדיו מקלט ליד ישבה, וויצמן חיים הפרופסור הראשון

 . דמעות זלגו ועיניה ששודרה ההלוויה למהלך והקשיבה

בלכתה מבית הוריה בעיר  את הקיסר וילהלם בשער יפוזכתה לראות דינה 

 .העתיקה לבתי אונגרן

 , היידיש בשפת הרדיו לשידורי להקשיב מאד אהבה דינה סבתא

 . שם הנאמר בכל והתעניינה

 המנגינה לקצב ברגליה רוקעת הייתה, ברדיו מוזיקה השמיעו כאשר

על פי שיחה עם אברהם אצילי והיה לה גם כשרון לשפות דינה אהבה מוזיקה 

 שירי ערש בלדינו.ם לדינו הייתה שרה לאברה כנראה ידעה ערבית וגם הבינה 

 ובנותיה )מצד ימין רבקה( בכניסה לדירתה בבתי אונגרן דינה

 חנה-לנו יעקב וייסברג נכד אחותה את התמונה שלח

193



 

 

 . 63 בגיל 3013 בשנת נפטרה היא, ימים האריכה דינה סבתא

 דינה.-שלושה שבועות אחר פטירתה נולדה לה נכדה שנקראה על שמה

  כבר ירושלים אבל, ישראל מדינת בהקמת לראות זכתההסבתא דינה 

  בעל של לצדו אותה לטמון מהמשפחה ונמנע, מחולקת היתה

-בהר נטמנה והיא הזיתים בהר קבור שהיה שטמפפר אברהם' ר האהוב נעוריה

 . שאול בגבעת המנוחות

. הגוש נמצא ליד המבנה  1קברה נכרה בגוש א' חלקה ד' שורה ד' קבר מס' 

 שמאלה(.)פניה ימינה ומדרגות  של מציבות אליהו

 

 בתנו תמר היא דור חמישי לדינה.

חדר בדירת סטודנטים ובקשה  החליטה לשכור כאשר למדה באוניברסיטה

 ממיכה להגיע לדירה ולחתום לה כערב .

 נדהם,- כשהגיע לשם מיכה

 

ובדיוק מתחת לדירה שיכון המקשר" באותה הכניסה "בחרה לגור בדירה בתמר 

 משפחת שומכר.(בה התגוררה דינה )בביתם של בני 

האם מדובר במקריות או שמא חשה תמר קשר למקום ונמשכה למקום בו 

 התגוררה סבתה של פנינה?.
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 הקדמה - אברהם ודינה ילדיב. 
 

 

 אברהם ודינה. מצאצאי אחדים  -8002שנת  - בכנס בפתח תקווה

 .,שלמה ומאיר חנה נכדי וניני 
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בין  .משפחת אברהם שטמפפר )בתי אונגרן ירושלים( מתוך ספר הכולל
, שלמה 5221חנה  הילדים: -היתר רשומים הילדים ותאריכי הולדתם

 5802 יהודית, 5801, רחל 5280, מאיר 5281,אסתר 5281,רבקה 5285
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 שני בנים וחמש בנות נולדו לדינה ואברהם שטמפפר.

 

להבדלים גדולים  מוהתמורות שעברו על הישוב בארץ והשינויים המהירים גר

 בין האחיות ודרכי גידולן וחינוכם.

ממצבו  ולהיחלץלהתגבר  וניסיונותיוגם על אברהם האב  באו תהפוכות גדולות  

 הקשה הביאו לשינויים גדולים גם אצלו.

מהירות בהבן הבכור שלמה והבן הצעיר מאיר למדו בישיבות אך מצאו דרכם 

 .לעולם העבודה

איר התמחה בעבודות חקלאיות תחילה בפתח שלמה למד והפך לרוקח ומ

 חנה הבת הגדולה נישאה צעירה ולא למדה כלל. תקווה ואחר כך בחדרה.

 .אסתר ורבקה למדו בהסתר בבית 

שכר שני מורים שהגיעו לבית המשפחה בערבים כדי שאף אחד אברהם 

בשכונה לא יבחין בהם, אחד לימד את הבנות עברית וחשבון, והשני לימד אותן 

אנגלית. אסור היה לדבר בשכונה בשפה העברית, כי זוהי שפת הקודש 

 ההייתומשמשת אך ורק לתפילה וללימוד תורה, שפת הדיבור בין הילדים 

 ביידיש. 

והיו אפילו  למדו בבתי ספר מסודרים, רחל ויהודית , הצעירות  הבנות  שתי

 פעילות בתנועות נוער.

מהפכה של ממש לעומת הבנות הגדולות יותר ובמיוחד לעומת הבת הבכורה 

 .חנה 

-אברהם שטמפפר העדיף שבנותיו תלמדנה בבית , לא פשוט היה התהליך 

הספר, אבל הוא ידע שאם הוא ישלח אותן לשם, יטילו עליו מנהיגי השכונה 

חרם, מה שהוא לא יכול היה להרשות לעצמו מבחינה חברתית וכלכלית. 

אסתר, הבוגרת מבין הבנות הצעירות של המשפחה, וכנראה גם נועזת, לקחה 

ל ויהודית בידיהן ורשמה אותן לבית הספר את שתי אחיותיה הקטנות רח

בירושלים, היא לא אמרה דבר להורים, אף לא לאבא, כי ידעה שמוטב שהאב 

ידי משמרות הצניעות, הוא יוכל לטעון -לא ידע, שאם במקרה ייתפסו הילדות על

-שלא ידע על כך דבר, וכאשר נודע לסבא אברהם שבנותיו לומדות בבית 

דע אבל בתוך ליבו היה מרוצה מאד, תחילה למדו הספר, עשה עצמו כלא יו

ידי חברה מגרמניה שפתחה שלושה -שלוש הבנות בביה"ס "עזרא" שנוסד על 

ספר לילדים יהודים בירושלים, ביפו ובחיפה. שפת הלימוד והדיבור בביה"ס -בתי

גרמנית, הבנות השאירו את ילקוטי הספרים אצל קרובי משפחה שגרו  ההיית

ונה, וגם הקפידו על תלבושת צנועה כאשר הן חוזרות הביתה בעיר מחוץ לשכ

כך פרצה בירושלים -הספר. הן למדו שם כשלש שנים, אחר -לשכונה מבית

השפות", קם "גדוד מגיני השפה" ששלח פעילים צעירים לרחובות -"מלחמת

העיר ולמוסדות, והם העירו לכל יהודי שדיבר יידיש או שפה זרה אחרת והורו לו 
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 ההרעיון הזת: עברי דבר עברית! כמובן שגם סבא אברהם הסכים עם בנחרצו

ספר עברי! ואז הן -ספר עברי, הילדות שלנו תלמדנה בבית-ואמר: אם יש בית 

בעברית. משם עברה יהודית  ההייתעברו ללמוד בביה"ס "למל" ששפת הדיבור 

שפת ש (אוולינה דה רוטשילד)לנדאו" -שהייתה תלמידה מצטיינת לביה"ס "מיס

באנגלית. יהודית שלטה בשפות: אנגלית, גרמנית, צרפתית  ההייתהלימוד 

 וערבית. 

. 
 הכלב "בלק" , –בספרו "תמול שלשום" לוקח "עגנון" את אחד מגבורי הספר 

 ומביא אותו אל חצר בית הספר אוילינה דה רוטשילד, ולהלן תיאורו:
" ראה כמה תינוקות: מהן אשכנזיות, מהן בוכריות, מהן גורזיות, מהן חלביות, 
מהן מדיות, מהן ספרדיות, מהן פרסיות, מהן תימניות, מהן משאר כל העדות 
שבירושלים, וכולן לבושות שמלות כחולות, וכולן מעוותות פניהן ומעקמות את 

משיחות בלשון של אומות, הכיר שהן   פיהן, וקולות שונים ומשונים יוצאים מהן.
של איזו אומה לא הכיר, אף על פי שהיה יודע שבעים לשון כרוב כלבי ירושלים; 

אלא מאחר שבית ספר   לשונה של אותה אומה מהלכת בארץ. ההייתשעדין לא 
היה, ומיסודם של אחינו בני ישראל מאנגליה היה, הבין דבר מתוך דבר שאותה 

ן שיניו ודיבר אל עצמו, בנות ישראל דעתניות הן, חייך לו בי  לשון אנגלית היא.
וכשם שלמדו אחיהן לשונם של כל ישראל חברים )צרפתית(, ולשונה של חברת 

 עזרה )גרמנית(, כך ילמדו הן לשון זאת."
באותה שנה   .1111"מחניים". היה זה עד שנת  ןבבנייכאמור שכן בית הספר 

ו להרחיב את מבנה בית מחניים, וכשלא עלה הדבר בידה, אביקשה מיס לנד
עבר בית הספר לארמון החבשי, הלא הוא בנין רשות השידור שבצומת 

הרחובות מליסנדה וסנט פול של אז, או בלשון ימינו: הלני המלכה פינת שבטי 
בשנה זו   .1192שנה, עד  02 –זה שכן בית הספר במשך כ  ןבבניי  ישראל.

 ית מחניים שעבר שיפוצים רציניים והיה מוכן לתפקידו.חזר המוסד לב
 

 

 ביה"ס אוולינה דה רוטשילד" - כאן למדו בנותיו  הקטנות של אברהם

בשנים אלה שכן ביה"ס בבניין זה אשר שמש אחר כך משך שנים רבות בניין 

 ררשות השידו
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חמישה ילדים שלא היו עדיין  נותרה דינה עם של אברהם  לאחר פטירתו

 נשואים אך נחושים מאד ונאמנים מאד לאחיהם ואחיותיהם.

 כל אחד בדרכו טיפח את משפחתו למרות קשיים וטרגדיות .

 .משפחה אוהבת מסורה ומיוחדת

 

 

 

 אברהם שטמפפר
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ג. ילדי אברהם ודינה 

 )חנה,שלמה,רבקה,אסתר,מאיר,רחל,יהודית(

 

 פרפבתם הבכורה של דינה ואברהם שטמחנה 

 

 

 

נישאו בירושלים והתגוררו בתקופת יוסף חיים פרל, בעלה הבכורה חנקה ו הבת

 נשואיהם הראשונה בבתי אונגרן הם בקומה א' ורבקה בקומה ב'.

זאת טול שטמפפר וינה קבלה ככל הנראה בירושה את דירתם של בנימין ח

  בצוואתה. ייטל  צוותה

 במושבה.יוסף חיים עבד כחזן ומנקר ולאחר מכן עברו לחדרה 

הגיעו מהערים ריגה, וילנה וקובנא שבליטה  בחדרה  המתיישבים הראשונים

ובלטביה, תחילה גרו בחאן שהיום הוא משמש כאתר מורשת היסטורית של 

ההתיישבות במקום. המתיישבים סבלו מתנאים קשים בשל הביצות, ורבים 

התקפות מביניהם גם צעירים וילדים קטנים מתו ממלריה. נוסף לזאת סבלו מ

רצחניות של ערביי הסביבה, במאורעות שנת תרפ"א בשעת ההתנפלות ריכזו 

  .את התושבים בבית שניאורסון כדי להגן עליהם והוחלט להפקיר את הרכוש

ובמשק ביתה, היא הובילה פחי מים היתה איכרה שטיפלה במשפחתה חנקה 

התרנגולות, על החמור, אפתה לחם בטאבון, השקתה את הפרדס, טיפלה בלול 

מוות. ובלילה נפלה על משכבה עייפה עד  ועבדה מאור ראשון ועד אור אחרון,

יוסף חיים עבד כ"מנקר" ודאג לכשרות הבשר במושבה, היה לו קול ערב מאד 

 ושימש גם כחזן בבית הכנסת, ילדיהם היו בנימין, אברהם וחיה. 
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ה שלוח אותל השמונה שנים, נהגה אמ -בתה של אסתר-לשושנה מאז שמלאו 

במשך כל  בעבודות הביתה כל שנה בחופש הגדול לחדרה כדי לסייע לדודת

  תקופת החופש הגדול.

 

 דינה ובתה הבכורה חנה פרל

 

 בחדרה  יוסף חיים פרל מתאר את מצב המגורים הקשה של משפחתו
  5881-סיועומבקש 
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 אונגרן משפחת חנה ויוסף חיים פרל  –מתוך ספר הכולל בתי 

 הזה רשומים כל ילדיהם של חנה ויוסף חיים ,עקב טעות לא רשומבדף 

פטירתה של יהודית וכן לא לידתה של חיה כנראה שאפילו פקידי הכולל 

 התבלבלו מכובד האסונות שנחתו על משפחה זו.

 ,א שלמרות כל שעבר עליהם לא נכנעו בני הזוג והמשיכו לעבודהוהמדהים 

 האחרון.ע לטפל ולהעניק עד הרג
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 5802-יצחק ישראל שנולד ב - חנקה ויוסף חיים פרל הם הראשונים שלילדי
 ,משה גרשון שנולד5850-,בנימין אנשיל שנולד ב5851-ונפטר ב

,שני הילדים האחרונים נפטרו בהונגריה 5851-שנולד ב ,ועזריאל5851-ב 
נסעה חנקה עם הילדים כדי להביא משם את חמותה ובינתיים נתקעה לשם 

 המלחמה ולא יכולה הייתה לחזור.שם בגלל 
הילדים סבלו חרפת רעב ושני הקטנים לא הצליחו לשרוד רק בנימין נשאר 

 .ה חנה ארצהרבחיים ועימו חז

 1291-,את יהודית שנולדה ב 1291לאחר שחזרה ילדה את אברהם בשנת 

 ואחר כך את חיה.תמוז תרפ"ו(  )טו' ונפטרה בגיל עשרה חודשים 

 .נולדו חולים ומתו בצעירותם.גם אברהם וגם חיה 

 חיה הותירה אחריה שתי בנות קטנות ובעל.

הסבא והסבתא חנה ויוסף חיים אמצו וגדלו את הבנות הקטנות עד 

 לפטירתם.

 שזכה לראות גם נכדים. - בנימין–מכל ילדיהם האריך ימים בן אחד בלבד 
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 .ההודעה על לידתו של משה גרשון

נפטרו ונקברו בהונגריה לשם נסעה  5851-משה גרשון ועזריאל שנולד ב 
 חנקה כדי להביא לארץ את חמותה.

 

חנה עם שלושת הילדים איתם נסעה להונגריה היא חזרה עם בנימין בלבד 
 )הילד החובש מגבעת משמאל( 

 .בנימין-עם שלשה ילדים וחזרה עם ילד אחד חנה נסעה
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 יוסף חיים פרל

 

חיה הבת הצעירה  -נוספת  טרגדיה קשהלאחר שנים נפלה על המשפחה 
נולדה חולה אך התמודדה עם מחלתה נישאה וילדה  שתי בנות מתוקות 

 ה.ושלומית וח

במדבר המערבי  יה יפצע במלחמת העולם השננ-ברוך ורנאי–בעלה של חיה 

 ושלוש מאצבעות ידיו. ואיבד את עינו

עברו לנתניה כדי להתגורר ליד הבת  הם -והסבתא ,הסבא חיים -חנה ויוסף 

האסון רדף אחריהם וחיה חסלו את המשק בחדרה ורכשו בית בנתניה אך 

  נפטרה.

לאחר פטירת אשתו התגורר ורנאי בבית משפחת מאיר שטמפפר עד שנישא 

 .שוב
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 , שתי הבנות גודלו באהבה ובמסירות על ידי הסבתא והסבא חנה ויוסף חיים

 ם,עד לפטירת

 

 .ומנסה להשתדל עבור -נכה המלחמה -חברו של ורנאי

 למטה, ורנאי ,חיה ושתי הבנות
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עם  שלחה תמונות ילדות  שלה ושל אחותה חווה בתה של חיה, ,שלומית
 הסברים בכתב ידה
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בנם החולה של חנה ויוסף חיים בחור עם לב של זהב שכולם אהבו  -אברהם
 צעיראותו נפטר אף הוא בגיל 

 

 

 ."דבר" עיתון 51.1.5818

 ם מלק.ריה על נישואיו של בנימין עם מעהוד
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 ות גם נכדיםאשזכה לרשל חנה ויוסף חיים פרל הבן היחיד 

 

 

 , וילדיהם עדינה ועזיבנימין , מרים

 בנימין ומרים פרל ביום נישואיהם
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 נתניה-בתיה ,תמר,עומר וישי  יוסי, בתה הבכורה מיכל, עדינה,

 

 

 פנינה ובן דודה האהוב בנימין בנה של חנה
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 נקה ונכדיםחיוסף חיים 

 

 

 

יוסף חיים  :פנינה )רביעית מימין(  עם משפחתה של חנה . ראשון מימין
 אחריה חנה , אחריו שלומית בתה של חיה
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 קברי בני משפחת פרל
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 של פנינההוריה -וחיה שטמפפר לבית לוי שלמה
 

 

 

  ( בן אברהם נולד בירושלים1981-1891) שלמה שטמפפר

  נפטר באוסטרליה 

 

דור –בת למשפחה ותיקה בירושלים -בגיל  צעיר נשא לאישה את חיה  לבית לוי

אשר הגיע ארצה עם ראשוני תלמידיו של  -לר' גבריאל  שטוקליישקובר חמישי 

 .91-הגאון מוילנה בראשית המאה ה

בני מש' גבריאלוביץ שנקראו על -רבים מצאצאיו של ר' גבריאל עסקו ברוקחות

לוי -מוטקה אפטייקר-זאב וולף ירושלימסקי ובני אחותו של וולוול-שמו וכן וולוול

 ור' פישל לוי.

 פישל ומרדכי לוי.-מפפר למד הרוקחות משני גיסיושלמה שט

 ילדיו של מוטקה נקשרו אליו מאד. שלמה עבד אז אצל מוטקה והשתלם אצלו.

לקח את כל ילדי  שלמה  נחת אוירון ראשון בארץ ישראל 9191בשנת  

זכרה שהיא הייתה עייפה ועל -בתו של מוטקה–לחזות בפלא.אסתר  המשפחה

 על הידיים.כן שלויימקה לקח אותה 

היא זכרה גם שפעם בטיול שנתי הגיעו לחדרה והוא לקח אותה על עגלה 

 חדרה.לראות את יער 
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-פר שפרצו את החומות  והשתלבו בסביבה חקלאיתפשטמ כיאה לבני משפחת

 חובש במושבה חדרה-כרוקח-9191עבודה  בשנת שלמה  מצא 

 את מקצוע הרוקחות למד משני גיסיו: פישל ומרדכי לוי.

 בחדרה, "אכולת הקדחת"  עמד לשרות הקהל החדרתי והסביבה. ,שם

הוא הגיש עזרה רפואית בלי יוצא מן הכלל ובלי הבדל דת וקהילה ,בשעות היום 

בשבתות ובחגים במענה לבני הישוב היהודי וכן לערבים שהועסקו   והלילה,

 אצל היהודים.

בה וכן ליתומי -פציכרכור, ח שמואל,-הוא הכין תרופות גם לתושבי  קבוצות גן

 בלקינד.

 העבודה כללה גם הגשת עזרה רפואית והכנת תרופות לבהמות בעת הצורך.

ובתשובות שקיבל )המכתבים  במכתבים אותם כתב לוועד המושבה חדרה,

 מתוארים תנאי העבודה הקשים.-אותרו בארכיון מוזיאון הח'אן חדרה(

 חלה בקדחת הצהובה. עצמו, שלמה שטמפפר,

ופנינה ילדיהם של שלמה שטמפפר וחיה לבית לוי אחותם של יששכר 

 הרוקחים פישל ומוטקה לוי

 ר.עיששכר ב-יששכר קרוי על שם אביהם של חיה, פישל ומוטל

 רלעלמעשה גם פנינה קרויה על שמו פנינה=פרל=ב

 התמונה צולמה בחדרה

 

כי  ועד המושבה התנגד לכך כי "יתומי  מן המסמכים עולה, בנוסף,

אשר לא היה באפשרותם  –הפועל המזרחי" "קופת החולים ו ד",חברי בלקינ

על ידי הועד שלא ימשיך  אויםיקבלו תרופות בהקפה.שלמה שטמפפר -לשלם

 לגלות רוחב לב ולספק תרופות ללא תשלום לנזקקים.
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נדרשו –גם תושביה התימנים  של שכונת "נחליאל"  אשר  חיו במצוקה גדולה 

 ת.ם בבואם אל בית המרקחיוד בדרישת התשלומעל ידי ועד המושבה לעמ

באופן אישי סרב ועד המושבה לשלם את סכום המשכורת שלטענת שטמפפר 

סוכם עליו מלכתחילה  )שולמו לו תשע לירות ולא שתים עשרה שלטענתו 

 הובטחו לו(.

 תרפ"ב  תרפ"ג

שלמה שטמפפר מתבקש לתאם עם הוועד קניות לבית 

 המרקחת.

 ט' חשוון תרפ"ד

מהיום והלאה אל תתן שום רפואות באשראי לא לקופת חוץ 

ולא על חשבון מוסד היתומים של מר בלקינד ותמציא לנו 

 חשבון מה שמגיע מהם עד היום לבית המרקחת.

 ט"ז טבת תרפ"ד

הוועד מתלונן כי שלמה שטמפפר נותן אשראי ללא גבול 

לקוני התרופות בבית המרקחת. הוועד אוסר לתת תרופות 

 מטיל את האחריות על שטמפפר. בהקפה

 א' באב תרפ"ד

 לכבוד מר שטמפפר 

הננו מתכבדים לבקשם שלא למסור למי שהוא רפואות של 

ם יהיה לך דרך שלם אועד המושבה על חשבון משכורתך 

 למי שהוא על חשבון הוועד עליך לקבל פקודה מאת הוועד.

  תרפ"ה-תרפ"ד

הסכם בינו לבין הועד מודיע לשלמה שטמפפר כי על פי  ה

הדסה עליו לתת תרופות לחברי הפועל המזרחי על חשבון 

קופת חולים של המזרחי למשך חודש אחד. בסוף החודש עליו 

חתום על ידי להמציא לוועד חשבון של כל התרופות שנלקחו 

 בא כוח הפועל המזרחי .

  תרפ"ה-תרפ"ד

שלמה שטמפפר מתבקש לא למכור תרופות לחייבים בכסף  

 .המרקחת עד שישלמו את חובותיהםלבית 

 

לא היה רגיל אנשי החסד התחנך אצל בני משפחתו ר שלמה שטמפפר אש

 לשיטה זו של  עבודה.
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את היד ועל גבי החמור שהיה האמבולנס פנינה סמסונוב שברה -בהיותה ילדה

בבית  הוחשה לבית המרקחת.-ואשר היה נהוג בידי ערביה -אותם הימיםשל 

 המרקחת מתחו הרופא והרוקח את ידה.

 גבס לא היה באותם  הימים וכך התהלכה משך חודשים עם יד קשורה לצוואר.

 פנינה זוכרת בנין קטן בן שני חדרים בו ישבו הרופא והרוקח.

 
 קופת חולים עממית".בית המרקחת בחדרה שמש אחר כך כסניף של "

 בבית המרקחת היו ארונות זכוכית ודלפק ארוך.

זוכרת את הרוקח שלמה שטמפפר ואת -בת המושבה הקשישה, סמסונובפנינה 

 עבודתו לצדו של הרופא ד"ר טרבלוס.

 שליטתו הטובה של הרוקח שלמה שטמפפר בשפה העברית זכורה לה גם כן.

 -1822בחדרה שנחנך בשנת "אחד העם"  בית הספר 

 למדו בו.ילדי שלמה שטמפפר 
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)אביאור(, ניהל יומן מפורט בו רשם את כל ד"ר קורץ,  -רופא המושבה חדרה
 החולים שהגיעו אליו ואת הטיפול שנתן להם .

על מחלת אהרון פרנק שהיה  אז בן תשעה חודשים – 9199דף  משנת -כאן

של הרב -ולמד אח"כ בכיתתה של פנינה. אהרון פרנק היה בן אחיו  )תנחום(

 הראשי לירושלים צבי פסח פרנק .

 -נקשרו בקשרי נישואין  למשפחתה של פנינה מצד אמה.שתי אחיות  אחרות  

 יצחק גבריאלוביץ .-האחת , )פשה( נישאה לבן משפחתנו 
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אליעזר דן -בתה של אחות אחרת  )ינטה אורלנסקי( נישאה לבן משפחתנו 

 סלונים 

 רבים מבני משפחות אורלנסקי וסלונים נרצחו במאורעות שנת תרפ"ט בחברון.

 שרו קשרי נישואין קרובים עם משפחה זוגם מצד מש' שטמפפר נק

 

 

ישראל בלקינד מייסד תנועת ביל"ו הביא לארץ יתומים מן הפרעות 

באוקראינה לדאג להם למסגרות חינוך בתקופה בה התגורר שלמה 

שטמפפר בחדרה למדו שם גם קבוצה מילדים אילו ושלמה טיפל בהם ללא 

 .תמורה ועורר את חמת הועד

 

 

 

219



 

 

 
מיוסף חיים אורנשטיין  תושב חדרה לרופא ד"ר טרבלוס ולרוקח מר תודות 

 שטמפר על

 1291 -מסירותם ועבודתם להציל את נפש אשתו שחלתה בדלקת הריאות

 זהו השבר הגדול שהרס את המשפחה.

 השלטונות דרשו תעודות ולשלמה שטמפפר לא היו.

 

 .עבודתו הופסקה והוועד פרסם הודעה כי מבוקש רוקח מדופלם למושבה 

 

לאחר שניסה להשיג עבודה  9191שלמה נסע לאוסטרליה לאחר שנת 

לפני כן ניסה לעבוד בחקלאות )רפת(אך לא הצליחו להשתלב בירושלים.

 בעבודה זו.
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כי כאשר הייתה באה לבקר את הדודה רבקה בבתי אונגרין  שוש זוכרת

בתקופת מלחמת העולם השניה הייתה מבקשת ממנה רבקה ללכת לדואר 

 ולשלוח  מכתבים עבור שלמה.

שלמה להזריק לשוש  הספיקשושנה צוריאל מספרת כי לדברי אמה אסתר 

 .אולי אבעבועות-זריקה כלשהי 

 

 ג' אדר תרפ"ה

שלמה שטמפפר כי בשל הדרישות הועד מודיע לרוקח 

הנמרצות והתכופות מצד מח' הבריאות בדבר רוקח מדופלם 

בהתאם להחלטת הוועד נשארה לו רק  חודש ימים לשרת 

 כרוקח בבית המרקחת בחדרה

 הוועד לשלמה שטמפפר אחת מהודעות 

 

לעזוב את  -אשר לא  היה רוקח מוסמך -נאלץ שלמה שטמפפר 9196בשנת 

 עקבות התקנות שהנהיגו שלטונות המנדט.זאת ב - עבודתו

עזבה המשפחה את חדרה לילדים היה זה משבר נורא לחזור  9197בשנת 

 הפתוח בחברה שונה ואהובה. רלעיר הקודרת אחרי חיים באווי

 .מהאב הנערץ שלא הצליח למצוא עבודה ונסע לאוסטרליה להיפרדולאחר מכן 

א היגר לאוסטרליה וממעט שלמה שטמפפר לא הצליח למצוא עבודה אחרת הו

 שלח תמיכה  לאשתו החולה וילדיו שנשארו בירושלים -הכסף שהרויח שם

 בגיל צעיר נפטר באוסטרליה וקברו מצוי בבית הקברות היהודי במלבורן.
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אמנון מיכלין אף הוא בן למשפחה ירושלמית  פרסם-מתוך הרבעון לרוקחות

 מפוארת שעסקה גם ברוקחות
 חשוב "מעשי רוקחים".ההוא שכתב את הספר  
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 קברו של שלמה שטמפפר במלבורן.

 רחוק ממשפחתו ומילדיו 1891שלמה נפטר בשנת 

 

 

 

אחיותיו ואחיו של שלמה לא ספרו לאם דינה על מותו ומידי תקופה היו 

 מקריאים לה מכתב  מפוברק שהגיע  "כאילו" מאוסטרליה.

 מות בנה הבכור והאהוב.כך נפטרה דינה מבלי שידעה על 

 כאשר נפטר אחי עוזי הייתה עדיין אימי בחיים.

בזכות סיפור זה החלטתי גם אני לחסוך מאמי את הצער על מות בנה וכך 

 אומנם עשיתי.

פי עדות יעל נאמן בתה על האחיות ישבו שבעה על שלמה  בכמה מקומות, 

זחל  -הקטן בנה–נתן התינוק ה ועה בביתה על הרצפבשל רחל היא ישבה ש

 עליה.

 רבקה ישבה בבתי אונגרין על הרצפה.

אסתר ישבה בבית בפתח תקווה וכנראה חלק מהזמן ישבו שם גם האחיות 

 האחרות.

 (.שזוכרת את אווירת הנכאים ששררה בבית לפי עדות שושנה צוריאלזאת )

שושנה צוריאל מספרת כי רבקה הייתה קשורה במיוחד לשלמה הייתה 

ולא פעם מצאה אותה ממררת בבכי על מצבו הקשה מתכתבת עימו  

 באוסטרליה.
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 ,פנינה הייתה מאד נסערת היה נתק בינה ובין אביה בשנותיו האחרונות 

 היה בה כעס גדול עליו וכגודל הכעס הייתה גם האהבה.

תמונתו הייתה תלויה בביתה היא הזכירה אותו שוב ושוב ודברה על רצונה 

 להעביר קברו לארץ.

 רבות ספרה לי על אביה ועל עיניו הכחולות כרקיע השמים.פעמים 

עד שגיליתי כי עיניים כחולות  - חשבתי שמרוב געגועים גובר עליה הדמיון

 כים נפוצות בקרב בני משפחת שטמפפר ושלמה אף הוא ירש תכונה זו

 

 
 

 רבקה
 

נשלח בצעירותו אשר רבקה נישאה לאברהם סגל בן למשפחה צפתית מכובדת 

לגרמניה כדי ללמוד אבל הוא לא עשה כן ובמקום זאת נהנה לבקר בקונצרטים 

 ובבתי קפה עד שחזר הביתה.

 .בשם דודהוא נישא לרבקה ונולד להם ילד 

, הרחוקה באוסטרליה מזלו את לחפש נסע ואברהם, בארץ פרנסה היתה לא

 התמיד לא אברהם, מזלם שפר לא שם גם אבל, אליו הצטרפו דוד ובנם רבקה

 רבקה של בריאותה עם היטיב לא האוויר מזג גם, ממחסור סבלו והם בעבודה

 . חלתה והיא

 רופפת היתה בריאותה כאשר במיוחד, עליה קשה היה ממשפחתה הניתוק גם

 .לעזרתם נזקקה והיא

 ובעזרת אחיה שלמה שגם הסדיר לה מאוחר יותר את הגט,אחד יום קמה ואז

 . במלבורן שנשאר מבעלה נפרדהו, הילד עם ביחד אנייה על עלתה

שוב והיא המשיכה להתגורר עם דינה בבתי אונגרן ואחר כך ה שאירבקה לא נ

כאשר דינה עברה להתגורר בביתה של רחל המשיכה להתגורר בבתי אונגרן 

 עד למותה.לבדה ו

היא שמרה על קשר מכתבים רצוף  רבקה הייתה קשורה מאד לאחיה שלמה

 .מגעגועים אליו ועל בדידותו באוסטרליהוהייתה ממררת בבכי  עמו

  במדבר ושרת הבריטי לצבא סגל דוד התגייס השנייה העולם מלחמת בתקופת

 . באפריקה המערבי
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 ההודעה על נשואיה של רבקה

 

 

עוד מכתב מאוסטרליה לפנינה כנראה מבן משפחה של בעלה של רבקה בת 

 אברהם שטמפפר.

ואת הגעתו לאוסטרליה וכן את . פנינההכותב מזכיר את שלמה אביה של 

 געגועיו למשפחתו ובמיוחד לבנו יששכר
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 סגל ממלבורן-השולח

 

 

 

 

 

 

 שלמה שטמפפר באוסטרליה
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 דוד סגל בילדותו

 

מספר הדירה היה  רבקה מימין ודינה במרכז ליד פתח הדירה בבתי אונגרין
161 
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 דינה ובנותיה בבתי אונגרן.

 בנה של רבקה–יהודית )משמאל( מחזיקה את דוד 

  

 עומר וישי. נו הגדולים תמר,ירבקה וילד, פנינה 
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 כתבה :שושנה צוריאל  אסתר

 

 

 תרחל,אסתר ויהודי

 שלאחר השנים היו אלו, הבית בפרנסת ועזרה עבודה מקום מצאה אסתר אמי

 מתו שהוריהם רבים יתומים נותרו ובירושלים, הראשונה העולם מלחמת סיום

 בילדים שטפלו יתומים-בתי נוסדו וכך, להם לדאוג צורך והיה, ובמגפות ברעב

 . האלה

 ר"הד שהקים במוסד יתומים בילדים כמטפלת עבודה מקום מצאה היא

 בנותיו ושלוש אשתו עם לירושלים שהגיע חינוך איש הולנדי יהודי - גולדשמיד

 . מעולה לחינוך זכו והילדים, גבוהה רמה בעל מחנך היה הוא

 הובאו, הפאלשים אתיופיה יהודי של קירובם למען פייטלוביץ ר"ד של ביזמתו

 ואסתר, גולדשמיד ר"ד של היתומים במוסד ושוכנו נערים ארבעה לירושלים

 לגרמניה כ"אח נשלחו ובחלקם מבריקים תלמידים היו הם, בהם גם טיפלה

 בתי להקים כדי באתיופיה לכפריהם לחזור במטרה גבוהים לימודים להמשך

 והביעו, נפש שיחות איתה לשוחח נהגו הם. היהודית הקהילה ילדי עבור ספר

 . לבנה אוכלוסיה בתוך כשחורים לעתידם דאגותיהם את

  

  שם הכירה, תקווה-בפתח המשפחה בני את לבקר נסעה אסתר אמי

 ממייסדיה היו הם. לו ונישאה שבטרנסילבניה מרוסקובה שטרן יצחק בשם חלוץ

 , תקווה-פתח שליד גנים-כפר של הראשונים
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 .יצחק,חיה,שושנה,אברהם  ואסתר למעלה מש' שטרן:

 למטה אסתר ויצחק שטרן
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 נישואי יצחק ואסתר בפתח תקווה

 

 

על משפחת שטרן בהרחבה תוכלו לקרוא בספרה של שושנה צוריאל "שורשים 

 .carmonia.netבארץ ישראל " הסרוק באתר המשפחתי 
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 שטמפפר ירמא

 

 
 

 

 "למל"למד לפי השערת ילדיו בבית הספר  ודינה אברהם של בנם מאיר

 בשפה הגרמנית. ובירושלים הם מסיקים זאת על פי שליטת

רש יחד עם אחרים 'כבר בילדותו בירושלים נשלח על ידי סבתו חיה נייפלד לג

 במחיר גבוה יותר.כדי לרכוש שם חיטה ולהביאה לירושלים כדי שכאן ימכרוה 

 להביא חיטה לצרכי המשפחה. כדי אחר פעם נוספת נסע עם נער 

ועבד בפרדס של יהושע שטמפפר ,המלחמה פרוץ לפני עודנסע  תקווה-לפתח

 , בירושלים הוריו לבית לחזור ממנו מנע.בזמן המלחמה נכל תקופת המלחמה

ועבד בשתילת  לחדרה אחרי המלחמה לא חזר לירושלים אלא עבר

 .אקליפטוסים

לפני הגירוש מפתח תקווה הטמינו הוא ועוד אחד את ספרי האגודה  9197-ב

לאחר המלחמה למרות  בצד הצפוני מזרחי אך  של שלמה שטמפפר בפרדס

 הסימנים שנתנו לא הצליחו לאתר אותם.

 המשתלמים בישיבת למד תקווה-מפתח שטמפפר השלמ בן,  דוד - אלי

 לקחו אברהם סבא, גיוס חייב שהיה מכיוון הטורקים י"ע מבוקש והיה בירושלים

 תצלום וארגן מאיר בנו היה כאילו מתאימים מזויפים ניירות לו סידר, לביתו
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 ובעל דוד- מאלי צעיר שהיה, מאיר, המשפחה בני כל עם יחד משותף משפחתי

, וכה כה בין לצבא יתקבל לא שהוא למשפחה ברור והיה צנום גוף מבנה

, אותו בראותם, היה כך ואכן, תקווה-בפתח הגיוס בלשכת במקומו התייצב

 את מחביא שהוא על אברהם עלהלשין יהודי אחד . הביתה מיד אותו שלחו

 . תקווה-מפתח שטמפפר דוד - אלי העריק

 אברהם משפחת של דירתם בדלת טורקים נדרמים'ז בעטו, אחד לילה ובאישון

 פנימה התפרצו ואלו, ופחד באימה הדלת את להם פתחו, בירושלים שטמפפר

 . תקווה-מפתח שטמפפר דוד- אלי העריק את לידם להסגיר ודרשו, בזעם

, מאיר בנו שזהו לו הקדוש בכל ונשבע, רוח קור להפגין השתדל אברהם סבא

 . המשותף המשפחתי התצלום ואת המזויפות התעודות את בפניהם הציג ואף

 אבל, אברהם סבא של בתליה להורג הוצאתו לבין החיים בין כפסע אך היה 

 שוחד סכום הטורקים נדרמים'הז של לכיסיהם ששלשל לאחר, הרב למזלו

 . לו והניחו שוכנעו הם, עולם בורא ובעזרת, נכבד

 עם והחזית, תקווה-בפתח היהודי הישוב על הגירוש פקודת הוצאה כאשר 

 המושבה ארכיון עם לעשות מה בעיה התעוררה, בסמוך התנהלה האנגלים

 . אותו להחביא והיכן

 בקרבת שם וחי לחדרהמאיר  עבר, הראשונה העולם מלחמת סיום לאחר

לצד משפחת אחיו שלמה גם  ולאחר מכן   פרל חיים יוסף ובעלה חנה אחותו

 .שהתיישב לכמה שנים בחדרה

במקביל לעבודתו שרות הובלות מתחנ ת הרכבת למושבה עם שלמה הקים  

 בעזרת צמד סוסים שנקראו על ידם "יחד".

 

 
 

 מאיר)בשורה הראשונה עם הקסקט(בחדרה בעת ביקורו של חיים וייצמן
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 חורש בחדרה מאיר )ככל הנראה(

 

 הייתה  היא מפולין 99שהגיעה לארץ בגיל  ,זהבה עם התחתן הוא 9191 בשנת

 .91והוא בן  91בת 

שהסיע  שם הנהג על ,אהרון יהודה-ארקהארנון, נולדו להם שלושה בנים ובת :

 אברהם,וחיה. את זהבה לבית החולים ונהרג כאשר האוטובוס עלה על מוקש,

 .9191-99לנתניה הגיעו בשנת . מאיר וזהבה היו ממיסדי נתניה

הערבים שישבו  למתיישבים היהודים היו קשרים טובים מאד עם התושבים

בנתניה .השיח' של המקום ישב בנתניה על הגבעה שהיום נמצאת שם תחנת 

 המשטרה.

השיח' ספר שאביו נגלה לו בחלום והודיע לו שעליו לשתף פעולה עם היהודים     

וזו הייתה אחת הסיבות לבחירת 

 המקום להתיישבות.

המוח'תאר של המקום )אום 

ח'אלד( שמר בתקופת המאורעות 

כושם ואפילו השקה על ר

פרדסיהם כאשר התפנו מפחד 

 .המאורעות

רק לאחר מלחמת ששת הימים 

הסתבר כי אותו מוח'תאר אוהב 

יהודים לא עזב את גבולות הארץ 

וישב כל העת בטייבה וכלל לא 

  דרש פיצוי עבור אדמותיו.

 

 זהבה ומאיר
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המוח'תאר מופיע  ,מודים לרופא על מסירותו–תושבי נתניה יהודים וערבים 
 סומןשמו של שטמפפר מ הרשימה, בסוף

 
 המלון שהקימו מאיר וזהבה בנתניה

 מאיר וזהבה התגוררו בנתניה בתחילה באוהל או בצריף .

 .9199-ארנון הבן הגדול נולד ב

אחר כך בנו בית קטן עם רפת ברח' סמילנסקי ואחר הפכו אותו  למלון קטן 

 שנקרא בשם "יפה נוף".

 היה המלון בן קומה אחת ואחר כך הרחיבו אותו ובנו קומה נוספת.בתחילה 

 הים.-כמו כן עסקו בהשכרת כסאות נוח בשפת  
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 11.6.1251עיתון "דבר" 

הים היה אהבת המשפחה  הילדים גדלו על הים ונשמו אותו, הוא היווה מקור  

 פרנסה וכדי להתפרנס היה צורך בהתמסרות וחריצות.

 

 

 
 פרסומת למלון "יפה נוף" של מאיר וזהבה-1291יולי עיתון דבר 

 

מאיר היה אדם מעניין ,הרפת  במלון שמשה סליק לארגון "ההגנה" וגם 

שהיה בעלה של חיה פרל עבר להתגורר בביתם של  ורנאיל"אצ"ל" ול"לח"י" 

 מאיר וזהבה לאחר שחיה נפטרה.

 ברפת. ורנאי הכין חומרי נפץ עבור הלח"י והם הוחבאו בסליק נפרד

 מאיר אהב מאד לקרוא,היה איש שיחה והצטיין בסיפוריו המרתקים.
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זהבה -הוא הקפיד מאד לדבר עברית ולא אידיש אך מתוך התחשבות באשתו

תוך שהוא מקפיד שהילדים לא –היה מקריא לה באידיש את כתבי שלום עליכם 

 יקשיבו.

פות אילו שלט מאיר גם מלבד ש

היה לו כשרון נדיר שלקית,ובתורכית.כנראה ,באנגלית,ביוונית,באיטבגרמנית

 ת.ולשפ

מט אהב לשחק וכאשר לא היה לו בן זוג למשחק היה משחק  ביד ימין -גם שח

 יד שמאל. נגד

 

 ילדיהם של מאיר וזהבה

 
 שלושה מהילדים בפתח המלון
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שני בניהם הגדולים של מאיר וזהבה ממשיכים לעבוד בחקלאות ומתמחים 

 בחקלאות אורגנית במושב בצתבמיוחד 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 שומכר רחל

 

 
 רחל שניה משמאל שורה שניה מלמעלה-רחל וחברותיה לכתה בביה"ס למל
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 על הבית פרנסת עול נפל, נישואיה עקב ירושלים את עזבה שאסתר לאחר

 עבדה רחל. לימודיהן את וסיימו בגרו שבינתיים ויהודית רחל הצעירות הבנות

 התברכה היא.התפירה במלאכת השתלמה וגם, יתומים ילדים של במוסד כן גם

 התמונות באלבום למצוא אפשר לכך עדות, כפיים ובתבונת רב בכישרון

  אחיותיה ואת אותה המראה המשפחתי

 רחל של ידיה מעשה - תקופה באותה באופנה שהיו המחלצות במיטב לבושות

 . להתפאר

, רותי:  ילדים שלושה להם ונולדו שומכר אריה בשם מלטביה לחלוץ נישאה רחל

  .בירושלים המקשר בשכונת גדלו הם. ונתן יעל

 להר שנסע 9 קו על ועבד בירושלים הראשונים המקשר מנהגי היה אריה

 . הדסה חולים ולבית העברית לאוניברסיטה, הצופים

 . השריון בחיל משנה כאלוף ל"בצה שרת נתן הבן

 עם ויעל רותי הבנות שתי בקרבת להתגורר עברו לגמלאות פרשו כאשר

 ".יםבנ-ניר" במושב משפחותיהן

 

 

 
 

  דבורה וחברתם יהודית, רחל: בצילום, רחל של האופנה יצירות
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בשורה השניה מימין אסתר,יהודית,אריה שומכר,רחל,דינה וחנה -נישואי רחל

  פרל

 שומכרריה א
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 נהג בחברת "המקשר"–אריה שומכר 
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 שומכר ומאיר שטמפפר משמאלמש' 

 

 

 

 
 לערך 1291 אצילי,פוריםאברהם ו שומכר יעלורותי 
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 רחל ואריה שומכר ב"ניר בנים" עם שלושת הנכדים הטייסים: מני,שי ורביב

     

  

 

 

 

 

 ,שומכר מש'

 סגל-רבקה שטמפפר - ברקע
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  אצילי יהודית 

 )הפרק הבא מוקדש כולו לזכרונותיה של יהודית( 

 

 

 משמאל ורחל–יהודית 
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 יהודית שטמפפר הצעירה פעילה באגודת "בני יהודה"

 )לזכר אליעזר בן יהודה(

  גם באסיפה הכללית גם באזכרה וכנראה גם באירועים אחרים

היא הקריאה בהטעמה )הטעימה( בין  ( 1.1.1829)"דואר היום"              
 "ציור מחיי -כפי שציינה זאת חמדה בן יהודה  -היתר

 יהודה בעבר" -בן 
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 כנראה בחדרה-יהודית הנערה ובנימין עובדים בקטיף

 

  קיבלה, לנדאו-מיס ס"ביה את שסיימה לאחר- הזקונים בת - יהודית

 - אהרון בשם לחלוץ כן גם נישאה היא. היישוב-בהכשרת מישרה

  ילדים שלושה להם ונולדו מביאליסטוק- איידלמן- אצילי יק'ארצ

 , ויוסי (איקלה)רבקה, אברהם

 

 

 

  לגבעתיים עברו 9196 ובשנת, בירושלים רוממה בשכונת התגוררה המשפחה

יהודית עסקה בצעירותה בפעילות ציבורית ואחר כך גם בפעילות מפלגתית 

מוזכרים יהודית אצילי ובנה 91.6.9109-מטעם מפ"ם. בעיתון "על המשמר"  מה
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אברהם כמארגני עצרת יום הילד הבינלאומי שנערכה הקולנוע  "גל אור" ברמת 

 גן מטעם מפ"ם.

סרטים ואברהם אצילי ארגן  יהודית ברכה את המוני הילדים,אלר כך הוקרנו 

 שירה בציבור.

 מקום" זיקים" לקיבוץ הצטרפוהם , לגמלאות יצאולאחר שיהודית ואברהם 

 .ומשפחתו אברהם בנם של מגוריו

 קיבוץ זיקים-על ארצ'יק ויהודית מתוך דפי זכרון

 
 אהרון )ארצ'יק( אצילי

לתנועת הנוער . מנעוריו הצטרף  9.9.9117 -נולד בביאליסטוק, פולין, ב
. יחד עם אשתו, יהודית, הצטרף  9197"השומר הצעיר". עלה ארצה בשנת 
. עבד בצוות הבניין ומשהוקם מפעל  9161לבנם, אברהם, בקיבוץ זיקים בשנת 

 "פולירון" החל לעבוד בו ושם עבד עד אחרון ימיו.

 . 96.91.9110 -נפטר ב
 

 הקיבוץ של בנייה כמרכז ההתמנ יק'וארצ בקיבוץ ס"בביה כמורה עבדה יהודית

  . המקומי במפעל כפועל כך-ואחר

 

 
 יהודית אצילי

. יחד עם בעלה, ארצ'יק,  99.9.9111 -נולדה בירושלים למשפחת שטמפפר ב

. עבדה  9161באה להצטרף לבנם, אברהם ומשפחתו בקיבוץ זיקים בשנת 

 . 99.0.9116 -בקיבוץ כמורה לאנגלית ואחר כמזכירה. נפטרה ב
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 ת וילדי משפחת פרליהודי שטמפפר, מאיר
 

 

יה הילדים דוד סגל ואברהם פרל,  צילום משפחתי:יהודית יושבת,מאחור

 שומכר,רבקה סגל,בנימין ואריהעומדים משמאל: רחל 
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 פנינה כרמון –יהודית אצילי כותבת מזיקים לבת אחיה הבכור 

 .ומתגאה בהישגיהם של ילדיה 

 חס וחלילה כיתר בני המשפחה ההישגים בעיניה אינם הישגים חומריים
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 פרק ד'

כפי  שטמפפר - של יהודית אצילי זיכרונותיה
 .שסופרו לפני מותה לבנה אברהם

הצעירה של אברהם שטמפפר ודינה  יהודית הייתה בתם 
 נייפלד.בית ל

 על יהודית ומשפחתה בפרק המוקדש לילדי אברהם ודינה

 

 

 

 

 

 

 שליד אשקלון

  

 1 איור

 

 

 שלוש אחיות לבית שטמפפר

 אצילי-יהודית שטמפפר
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 252
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 דינה שטמפפר עם בנותיה רחל,רבקה ויהודית ליד הכניסה לדירה בבתי
 אונגרן

  

 רחל,אסתר ויהודית
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 רחל שטמפפר ואריה שומכרנישואי 

לשמאל אסתר שטרן,יהודית אצילי,אריה ורחל יושבים בשורה השניה מימין 
 . שומכר,דינה שטמפפר,חנה פרל

מאיר  שישי, ,חמישי מימין יוסף חיים פרל,עומד ראשון מימין בנימין פרל
  .שטמפפר
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263
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מעניין שגם יהודית אצילי לא הבינה מה היו הקשרים המשפחתיים 
 אלה קשריעם משפחת ראב כך גם רוב בני המשפחה לא היו  המדויקים

 אלעזר ראב וחנה אשת בנימין שטמפפר היו אחים .חיתון 
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 267



 
 268



 
 269



 
 270



 
 271



 
 272



 
 

 

 מימין,ויהודית–רחל 
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 פרק ה'

 כרמון - פנינה שטמפר

 נפטרה כ"ב טבת תש"ן-22.22.22..נולדה 

 

 בירושלים העתיקה ילדות מוקדמת 2א
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פנינה לא ספרה הרבה על ילדותה בירושלים מבחינתה הייתה זו תקופה 
 .מודחקת 

יחד עם זאת היו לה חברות מהתקופה ההיא שכל חייה התייחסה אליהן כאל 
 אחיות 

האחת אל חברות מאד את הות המשותפות קרבה הילדכנראה שמצוקות 
 השנייה.

 

 

 .מלר ומשפחתה -דבורה ארליכמן 

והייתה קשורה אליה מאד כמו גם  דבורה הייתה חברתה מילדות של פנינה

 ליתר אחיותיה

אסתר רוז וציפורה אפשטיין, חשה  -לגיטל מלר ובנותיה דבורה ,ואחיותיה 

 פנינה קרבה של אחות ממש2

-חוה כהן  גם לחברות נוספות מילדות כמוכמו כן הרגישה קרבה רבה 

 -מהרובע היהודי יםהשכנ-פרנקל ומשפחת וינקלר 

 2(ובמיוחד קוליה  ומתילדה–בנות האם באשקה וה)  

 הולדת פנינה

, נשלח בגיל אביה של פנינה, בנם הגדול של דינה ואברהם שטמפפר ,שלמה 
 צעיר לעבוד על מנת לסייע בפרנסה.
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 עזרתו הייתה נדרשת מאד לאור מצבו הלא קל של אביו.

לוי  אחד המקומות הראשונים בו עבד שלמה היה בית המרקחת של מוטקה 
 להפוך ולהיות רוקח.שם עבד והתלמד על מנת  (אפטייקר)

 

 

 

 -מוטקה אפטייקר -של חיהאחיה 

גיסו של שלמה  שטמפפר

 2בבית המרקחת שלו בעיר העתיקה עבד שלמה שטמפפר מספר שנים

 .5091-5099בית המרקחת שכן ליד בית הכנסת החורבה בין השנים 

אז עבר שלמה  העביר מוטקה את בית המרקחת לרחוב אררט. 5099-ב

 לחדרה.

מוטקה ,ניתן היה ללמוד כי שלוימקה הצעיר מהשיחות עם אסתר שרף, בתו של 

 היה אהוב מאד על מוטקה ועל בני משפחתו.

 .אשתו של מוטקה ,מעבר לעבודה בבית המרקחת היה מסייע גם ליהודית 

הוא  ך)כ "שלוימקה"ל היו קשורים מאד ילדי מוטקה הקטנים אהבו אותו מאד.

 ם.נקרא בפיהן( והוא אליה

 

 בנות דודה של פנינהשלוש מבנותיו של מוטקה 
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אחותו -לא ברור לנו אם שלמה החל לעבוד אצל מוטקה לאחר שנישא לחיה 
ואת עבודתו והגיעו או שמא אולי נעשה השידוך לאחר שהכירו אותו  -הצעירה 

 שכמוהו יתאים לאחותם היפה והאהובה. רלמסקנה כי בחו

וחיה בגיל  50שלמה היה בן .לערך  5059שלמה וחיה נישאו בשנת -בכל מקרה 
 דומה.

 

 9191 -חיה ושלמה לאחר נישואיהם

שלמה המשיך לעבוד אצל מוטקה עוד שנים לא מעטות עד שמוטקה סגר את 
עבודה והפך להיות רוקח ב הצליח להתמחותבשנים אילו .בית המרקחת שלו 

 ו.בפני עצמ

בתקופת נישואיהם הראשונה התגוררו בני הזוג בבניין בו שכן בית הכנסת של 
  .שהיום שוכן בו "מוזיאון חצר הישוב הישן" .האר"י הקדוש 

המוזיאון הוקם לאחר מלחמת ששת הימים במהלך שיקום הרובע היהודי, על 
ידי רבקה ויינגרטן, בתו של הרב אברהם מרדכי ויינגרטן, "מוכתר" הרובע 

היהודי עד מלחמת העצמאות, 
בניסיון להציג את אורח החיים 

לת הרובע שהיה ברובע לפני נפי
 היהודי במלחמת העצמאות.
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במתחם המוזיאון מצוי בית כנסת האר"י הספרדי ובקומתו השנייה, בחלק אחר, 
 ".אור החיים"בקומה השנייה, מצוי בית הכנסת 

 
 

 בית כנסת האר"י

 בית הכנסת נוסד בתקופה העות'מאנית בארץ ישראל 

במקום בו לפי המסורת נולד רבי יצחק לוריא )האר"י( ונקרא על שמו. שימש 
כבית כנסת לעדת הספרדים, תחילה באופן מוסווה ומאז המחצית השנייה של 

 2 2.91ות באופן גלוי. היה פעיל עד פרוץ מאורע 50-המאה ה

 - האר"י  היה מוכר הקפה יעקב שפרה'סדמות מוכרת שהתגוררה בבית 

 כתב עליו המבורגר בספרו  "שלשה עולמות".

 -)העלינו בשעתו ההשערה שיצחק אחדותי )שפרה'ס( עליו כתבנו באתר זה 
 היה קרוב משפחתו(.

 כרת מחלה משפחתית שתקפה עוד בני משפחה.וחיה הייתה חולת ס

למותם של רוב ילדיה מיד המחלה הפכה את הריונותיה לקשים ביותר וגרמה 
 עם לידתם.

 על פי פנינה נפטרו חמישה ילדים לאחר לידתם.

היא ספרה בכאב על  לידתו של אחד הילדיםנוכחת ב הכילדה הייתפנינה 
 .זמן קצר לאחר לידתונפטר  התינוק הגדול והיפה אשר 

 5055נותרו בחיים רק פנינה שנולדה בשנת של שלמה וחיה  מכל ילדיהם 
 .5051-שנולד בויששכר 

בתמונה שבה מצולמים בני הזוג עם בתם הגדולה פנינה שנולדה  כבר

נראית חיה שונה לחלוטין ממה שנראתה שנה  5055בסוף שנת 

  .קודם
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 9191-שלמה וחיה עם בתם התינוקת פנינה

 קות השפיעו על חיה קשות ושברו אתמצבה הבריאותי של חיה ופטירת התינו
  .רוחה 

 
בו שוכן היום "מוזיאון  ןבבנייעדיין  פנינה נולדה כאשר הוריה התגוררו 

יששכר בר -נקראה על  שם אביה של חייה ו חצר הישוב הישן".

 ברל=פרל=פנינה הלוי)סגל( בר=

 על שמו. אחיה יששכר נקרא ם ג

 

 יהיהוד - חצר בבתי מחסה כאן גרה חיה אמה של פנינה עד לנפילת הרובע
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 גרייבסקי-"ירושליםמגנזי "

באותה התקופה התאלמן אחיה 
 לבית זיו. מרים  פישקה מאשתו

והשאירה  92מרים נפטרה בגיל 
חמישה ילדים בתוכם  אחריה

 ק שזה עתה נולד.ושלישיה ותינ

שהייתה  )בתמונה(אמה מריל  
אלמנה קבלה על עצמה לטפל 

מלאכה שנותר יתום מאמו , בתינוק 
יכולה לא לא קלה לאשה בגילה כך ש

 הייתה לסייע גם לבתה, חיה.
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 9199לדצמבר  11ביום  אישור כולל "שומרי החומות" על לידתה של פנינה

 

 

 

 של פנינה מתקופת ילדותה המוקדמת שבעיר העתיקה היו קשים. הזיכרונותי
זכרונות של עוני, מחסור, מחנק, רפש והרבה סודות אפלים של המשפחות 

 מסביב.

בתחילת שנות השבעים הלכנו עמה לטיול בעיר העתיקה אני הייתי מוקסמת 
מכל בית ומכל סמטה פנינה חזרה ואמרה בהחלטיות שבעד כל הון שבעולם לא 
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תסכים לחזור ולגור שם . היא זכרה בתיעוב את ריחות הטחב והעובש שעלו 
 רפש שמילא את הרחובות.ת הואמכל דירה 

היה זה חלומו הרטוב של כל אזרח ישראלי לגור  בשנות השבעיםיש לזכור כי  
 אך לא פנינה.-בעיר העתיקה

היא הייתה ילדה חלושה בגופה אך   פנינה בקדחתגם  הילדים חלתה  רובכמו 
 חזקה באופייה.

, הבינה ,אך לא הסכימה. פנינה כי אחריות רבה מוטלת עליה מגיל צעיר הבינה
 והייתה מלאת תרעומת על מה שנגזל ממנה.

 ".חוש של רבי צדוק"בית האר"י עברו ככל הנראה בני המשפחה להתגורר במ

בתים על גבי  יוסף יואל ריבלין מתאר מקום זה כ"פיתום ורעמסס" כרך שלם,
 .בתים

 

 
. 

ישראל -היה יהודי אמיד, שעלה לארץ שבנה את המקום, צדוק הלוי 
כבש מוחמד  09-. מכיוון שבשנות ה50-מרוסיה בראשות המאה ה
ישראל, וביטל רבים מהחוקים המגבילים -עלי שליט מצרים את ארץ

רכישת נכסים על ידי יהודים, הזדרז ר' צדוק הלוי לנצל שעת כושר זו 
ק אורז ורכש חצר בעיר העתיקה. מספרים כי החצר נרכשה בעבור ש

מעין שכונה בזעיר אנפין והתנהלו בה חיי קהילה  ההייתאחד! החצר 
ענפים. בחדרים הצפופים התגוררו משפחות מרובות ילדים ומרבית 
הפעילות התנהלה בחצר המשותפת. בחצרות ניתן היה למצוא בנוסף 

 לבתי הכנסת גם מקוואות, ישיבות, תנורים משותפים ובורות מים.
 
. 

 גר, שגר בחוש בילדותו, בספרו "שלשה עולמות":רהמבוומסביר חיים 
"החש הכיל שטח גדול עם חצרות ובתים רבים על גבי החצרות, תחתונים, 
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אולם כל אלו החצרות שהיו נפרדות זו מזו מצד …. עליונים ועליונים שבעליונים
 אחד, היו מאוחדות על ידי מעלות ומורדות ומעברות של גשרי עצים על ברזלים

לחצר, ובשעת התקפה מבחוץ או הזעקה להציל חולה וכדומה יכלו כל מחצר 
 הדיירים להימצא תיכף זה אצל זה."

 חיים המבורגר מרחיב את האינפורמציה על החוש:
"החש הזה עומד בקרן זווית. מארבעה רחובות יכולים לבוא אל תוכו: מרחוב 

חוב ביקור דרך רחוב חב"ד, מרחוב הצבעים, מרחוב הארמנים ומר -היהודים
מכל רחוב צריכים לעבור סמטאות חשכות עד שמגיעים לסמטת …. חולים

 ההייתהחש. אצל סמטת החוש, חצר בתים שערביים גרו שם. הכניסה לחש 
מבוי  –עומד כותל גבוה מאד  הסמטהדרך סמטה ארוכה חשכה ואפלה שבסוף 

בים היו היו אבנים זבל ועפר שהשכנים הער הסמטהבשני צידי  –שאינו מפולש 
כשעברו את סמטת הכניסה המקורה והחשכה, נכנסו …… משליכים לתוכה

משמשת כעין פרוזדור לחצרי  השהייתארוכה וצרה בלתי מקורה,  לסמטה
 החש, וממנה התפצלו סמטאות רבות קטנות שמהם הגיעו לחצרות הבתים."

 
 
 

בבית הספר לבנות ב' שבעיר  ל פנינהשנות הלימודים הראשונות עברו ע
 העתיקה.

 ששכן בתוך  הרובע. בית ספר דתי אך בפירוש לא חרדי

פנינה הייתה תלמידה טובה ולמרות שלא אהבה לדבר על כך ברור לנו שאהבה 
 יקה לקרוא ולהתעניין בכל עד יומה האחרון.סללמוד ולא הפ

 

 ברכה אפרתי-בעיר העתיקה מורתה של פנינה
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 א' של בית הספר לבנות בעיר העתיקה. תעודה מכיתה

 בית ספר דתי אך לא חרדי2

 המחנכת של פנינה היא ברכה אפרתי2

 זוהי התעודה היחידה שנשארה מתקופה זו2

 פנינה התגוררה עם משפחתה בעיר העתיקה עד גיל עשר בערך עד המעבר 

 הלחדר

ואוהבים יש להדגיש כי המשפחה הקטנה הייתה מוקפת בבני משפחה חמים 
 מה שסייע במידה מסוימת למשפחה.

 מחוץ לשני אחיה של חיה היו לחיה דודים  ובני דודים .

היו בני המשפחה קשורים מאד וכן שהייתה אחותה של מריל לדודה אלקה 
 שמרה פנינה על קשרים הדוקים כל השנים. לילדיה  ועימם
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 כרת.ואלטה התעוורה אף היא עקב מחלת הס -אחת מבנותיה של אלקה

 

 

 

 

 אחותה של מריל - של אלקה נכדיה

 .הייתה סבתה של פנינה מצד אימהמריל  

נינותיו של גבריאל משקלוב שעלה ארצה עם תלמידי הגאון יו מריל ואלקה ה

 מווילנה

 carmonia.netמשפחתו כתבנו באתר המשפחתי על עליו ו
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 6291-6291פנינה שטמפפר בחדרה ב.  

רהם ודינה אבבפרק העוסק בילדי  -יה שלמה ועל עבודתו  בחדרה בעל א

 שטמפפר

 

על  6221דברים שכתבה רחל סקיבין חברתה מילדות של פנינה בשנת 

 ילדותה בחדרה
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שלמדה עמה אחר כך גם -שכתבה פנינה לחברתה הטובה מחדרהזכרון 

 רחל סקיבין -בסמינר למורים

 אקרוסטיכון: אהבתנו בסתר נתרקמה

  חדרה

 התארגנה", בנגב סופות" ברוסיה, בעקבות פרעות הדמים 0881-0881בשנים 
 אדמות. ישראל בארץ להתיישבות אדמות לרכוש במטרה" ציון חובבי" תנועת
 שליחים חמישה של משלחת מליטא" ציון חובבי" אגודות נציגי עבור נקנו חדרה
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 ובתיווכו בהמלצתו קנו, ישראל בארץ אדמות לקנות שיצאו, אלה אגודות מטעם
 ורי'ח סלים מהאפנדי, 0981 בשנת חדרה אדמות את חנקין יהושע של

 רכישת זוהי  .דונם 01,111 היה הרכישה היקף. בבעלותו הייתה שהקרקע
 .אז עד בארץ להתיישבות ביותר הגדולה הקרקע

 מהערים עולים אלה היו, לקרקע התושבים עלו( 0980) א"תרנ'ה בשבט ו"בט

 וקיים היישוב בשטח שהיה "חאן"ב תחילה גרו המתיישבים. וקובנה וילנה, ריגה
. במקום ההתיישבות של היסטורית מורשת כאתר העיר בשטח היום עד

 עזבו זאת בעקבות- וקדחת ביצות של קשים מתנאים תחילה סבלו המתיישבים
 .האדמות על השתלטו מהסביבה רקסים'וצ המושבה את התושבים רוב

 חדרה לאיכרי האדמות את להשיב רקסים'היהודים סירבו הצ חזרת עם 
. האדמות סכסוך סביב רקסים'והצ חדרה איכרי בין תדיר באופן פרצו ומריבות

 שהאדמות ונקבע המושבה ואיכרי רקסים'הצ בין בוררות התנהלה 0801 בשנת
 כספי בעזרת. בתים רקסים'הצ בנו כבר עליהם מהם קטן חלק למעט יוחזרו

 ייבשו שאלה במחשבה אקליפטוס עצי המושבה במערב נטעו רוטשילד הברון
 גילו יותר מאוחר. שלהם הגבוהה המים צריכת בזכות הביצות את

 בייבוש עזרו לא ולכן האדמה עומק אל שורשיהם את שולחים שהאקליפטוסים
 האקליפטוסים מיערות אחד את כיום מהווים אלה אקליפטוסים. הביצות

 תעלות חפירת היה הביצות לבעיית שנמצא הפתרון. ישראל בארץ הגדולים
עטא  בבריכת היום לראות ניתן חדרה לביצות שריד.לים המים את שניקזו

 של אולגה גבעת לאזור לעבור המתיישבים נאלצו הקדחת בשל.השרון בפארק
 צות.הבי ייבוש לאחר חזרו אך היום

עם השנים גדלה המושבה וסופחו אליה היישובים חפציבה, כפר ברנדייס ונווה 
  0891בשנת   חיים, וכן נבנו שכונות חדשות כמו בית אליעזר, שכונת ויצמן 

  הוכרזה חדרה כעיר.

 

 

 פנינה בחדרה
 

 

בבית המרקחת שלו לאחר עבודה ממושכת כמתלמד אצל מוטקה אפטייקר 

 לצאת לחיים עצמאיים. -אביה של פנינה -שלמההחליט  -העתיקה -שבעיר 

באותה התקופה החליט גם מוטקה לנסות כוון חדש ובעזרת משפחת דודתו 

ב אלקה שמשפחתה עמדה בקשרים עם הקהילה היהודית בדרום אפריקה חש

אך לא  0811ולנסוע לשם והוא אכן נסע מאוחר יותר בשנת  גם הוא לנסות

 הסתדר שם.

בחדרה התגוררה אחותו הבכירה  .שלמה שאף לצאת מן המחנק שבירושלים

 ואף אחיו הצעיר מאיר שעסק בעבודות חקלאיות.פרל  חנה ובעלה יוסף חיים 
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 .לרוקח וחובש  ךלמושבה ושלמה הפפנינה ומשפחתה  כשהם חסרי כל עברו 

 ינה נשמה לרווחה.פנ

המורים ,הטיולים בחיק ,האווירה החופשית יותר ,הצמחיה ,האוויר הפתוח 

 כל אלה שינו את חייה. -, המוסיקה הטבע

כשם שלא דברה ולא ספרה מעולם על לימודיה בירושלים כך דברה בלי סוף על 

 חדרה.

 היא המשיכה להתגעגע למושבה כל ימיה.

הגרמנית  -מביתנו בקטמון למושבה  עם הילדיםופעם אחת הלכתי עימה 

"כמה נעים כאן איזה ריח נעים יש כאן" לא הבנתי על מה היא :ופתאום אמרה 

מדברת והסתכלתי סביבי ואז הבחנתי שאנו עומדים ליד עצי אקליפטוסים 

 גבוהים והבנתי הכל.

הוא הזכיר את ילדותה האקליפטוסים לא הזכיר לי דבר אך לפנינה  ריחם של

 בחדרה.

 

 

 

 

 פנינה בסוף כתה ט' בחדרה
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פנינה )עומדת,שורה אחרונה ,רביעית משמאל(  עם ילדי בית הספר בחדרה 
 והמורה – מר מדליה
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 חדרה, המושבה של הספר בית

 הבריטי העליון הנציב ידי על עם-ברוב 2211 בשנת נחנך הספר - בית
 ילדי למדו שבו בח'אן, ה"חדר" לו קדמו לו בחדרה.  .סמואל הרברט סר

 שלמה נחמן בית ראשונים, בבית הלימוד וכיתות הראשונות המשפחות
 הספר "בית במקור שנקרא המקורית הבית חזית ממול. שניצב בוטוקובסקי
 רופא וחדר כיתה חדרי שלושה בו היו העם. אחד לרחוב פנתה העממי",

 אלמנטים ומספר הספר בית חזית שונתה השנים במהלך הספר. בית ואחות
 חדרה של האב בתכנית לשימור והוכרז קיים הבניין בוטלו. היסטוריים

 בני גילים  שונים למדו בבית הספר באותן כיתות בו-זמנית
 
 

ווה כי יצליח להתבסס קשלמה , השנים הראשונות בחדרה היו עדיין אופטימיות 

 במקום.

ילדיו ו  חיים –יוסף  וגיסו הבכורה והאהובה חנה פרל  אחותו ו גם בחדרה גר
.פרחו  

 ארכיון "החאן" בחדרה . -על פנינה מצא מיכה  תמונות ורשימות במוזיאון

של פנינה , אשר בתה ,נינה  ביומנה של יוכבד לפידות ז"ל, חברת ילדות  גם

 מצא קטעים מעניינים הנוגעים לה. –,היא המנהלת ב"חאן" כיום רודין

בחדרה ערך אף ראיון עם הגב' פנינה סמסונוב בת המאה שספרה לו על אמו 

 וסבו.
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 .חתום המנהל   ברלס–תרפ"ט   - עה למערכת שעות בבית הספרצה
 ההצעה מאפשרת לנו  להציץ לעולם הלימודים בחדרה
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שלמה שטמפפר משתתף באסיפת ועד ההורים של בית  ,6291 - שנת 
 הספר.
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עסקו אף הם בהובלת משאות מתחנת –שלמה שטמפפר ואחיו הצעיר מאיר 

 הרכבת למושבה בעגלה רתומה לשני סוסים

 התמונה מאד מטושטשת()

296



 

 

 

 שלמה שטמפפר -אז בונים בית מרקחת חדש הרוקח -6291
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גם הרוקח המסור שלמה שטמפפר -מצב הבריאות בחדרה הוא טוב-1924--  

 שותף לשיפור

 

 .כיצד הכתה הקדחת בתושבי חדרהזלמן אשבל מספר 
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 .רפואיההחשיבות הגדולה למעקב ולטיפול מאליו מובנת  

 

 

   1921שטמפפר ישב עימוהברון עורך ביקור אצל הרופא ,שלמה 
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התלמידים והמורים מסומנים  -בהמשך .אשונה מימיןרעומדת פנינה -6291
 המופיעים בתמונה.

התלמידים והמורים המופיעים מ שימו לב למספרים בהם מסומן כל אחד

 .ומספרו של כל אחד בתמונה
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אהרון פרנק,המורה בן מרדכי,נחמנסון שמחה,חיה מאירסון,אביחיל 

בוטקובסקי,שטמפר פנינה,פנינה סמסונוב,אמציה ברלס,המורה 

מדליה,שושנה לב,המורה ברלס,יהודית שפירא,שמשון משבץ,לאה 

 .אורי-רוטמן,יהודית חוטבר כוכבא,  בלקין,רחל סקיבין,
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קשה לאתרם, יתכן  -בבית הספר בחדרה  6291פנינה ויששכר למדו בשנת 
 ולא צולמו עקב מחלה

 

 מתעודותיה של פנינה מבית הספר בחדרהכמה 
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 פנינה מטפלת בחצר ביתם של הדודים חנה ויוסף חיים פרל.

 חיים - יוסף ,משקיף מהחלון
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 הילדים הרבו להשתעשע באיזורים אלה -6299- דיש בחדרה
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מיומנה של יוכבד לפידות בת כתתה של פנינה על חיי בית הספר בהמשך 
 היא מתארת גם את פנינה
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מנהלת היום את מוזיאון חדרה היוכבד לפידות שהייתה אמה של נינה רודין 
 ניהלה יומן.

 ספרה על כל אחד מתלמידי כתתה.בין היתר 

בעמוד השלישי היא כותבת על פנינה שטמפפר "בעלת עיניים יפות,ילדה 

שיודעת טוב את השפה העברית,קראה הרבה ובעלת כשרונות,מתלבשת 

בלי סדר שערותיה תמיד אינן מסודרות,היא בעלת כשרונות בכתה ה' וו' 

 הייתה התלמידה הכי חרוצה בכתה אבל עכשיו לא כך.

 מצבם הכלכלי הוא רע מאד והיא סובלת מזה אבל שותקת רק לעיתים

 ". זה תדבר איתי בעניין
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פנינה ויששכר בחדרה -משמאל

 מימין חברותיה לכתה של פנינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של משפחת שטמפפר  )מש' שמן( שכנים תימנים
 בחדרה
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 זכרונות מילדי הכתה לפנינה בגילאים שונים.

צעיר יותר הזכרונות פשוטים וילדותיים לאחר מכן עולה בבירור העצב בגיל 

 הגדול על הפרידה

 הצפוייה הילדים מעלים זכרונות מחוויות שונות בעבר וליבם נשבר.

 כנראה יש גם זכרונות לאחר שפנינה כבר עזבה וזאת על פי התוכן.

.2211ומחציתם משנת  2211ניתן לומר כי מחצית מן הזכרונות הן משנת   

משפחת שטמפפר כבר לא ישבה בחדרה. 2211בשנת   

ככל הנראה מדובר בזכרונות מלאי געגועים שכתבו לה בני הכתה שנשארו 

 בחדרה.

עברה ללמוד בסמינר בירושלים בעוד -רחל סקיבין–חברתה של פנינה 

 משפחתה התגוררה בחדרה .

את דפי הזכרונות לפנינה היתכן והיא זו שהעביר  

מופיעים כאן שמותיהםמילדי הכתה ש  
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 זכרון מרגש של המורה והמחנך מר מדליה לפנינה

."י את מורך אוהבך מדליהח"ועל מרום פסגת ההצלחה אל תשכ   

 כמה תקוות תלו בה מוריה שהכירו בכשרונותיה הרבים.

.פנינה לא ניצלה אותם כראוי  
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 משה מדליה

 

 (.0981נולד בגדרה, כ' סיון תרנ"ז )

 ספג במושבת הבלויים הקטנה את יפי הטבע ועדנת חיי האכר. 

 עם סיומו את ביה"ס העממי "עזרה", נשלח ללמוד בביהמ"ד למורים בירושלים.

( נקרא לצבא התורכי. הצליח 0801-09בפרוץ מלחמת העולם הראשונה )

טוביה, במקום מגוריה של -להשתמט )"פאראר"( ונשאר זמן מה בבאר

 המשפחה.

הארץ ע"י צבאות בריטניה והוא חזר ללמודיו.. -נכבש דרום 0801בנובמבר 

כשנתים שרת בגדוד העברי. חלק מהזמן ניגן בתזמורת לכלי נשיפה אחרי שלש 

 שנות הוראה נשלח להורות בחדרה.

בתרפ"ג היתה חדרה מושבה קטנטנה ומספר תלמידי ביה"ס כלם לא עלה על 

 שמואלשלשים ושנים. עם חברו המורה 

הורה בחדרה שבע שנים. נוסף על העבודה בביה''ס. שכללה גם עבודה  , ברלס

נוי, נצח כל אותן שנים על מקהלה -חקלאית, כגון: טפול בעצי פרי. ירקות וצמחי

סמסונוב ומנדל  אהרןבת ארבעה קולות בלווי פסנתר )ונגן ברביעית כנורות עם 

 שניאורסון

קדחת נאלצה המשפחה המלריה היתה עוד אז בחדרה בעצם תקפה. לרגלי ה

 לצאת את המושבה.

הילדים שפיה. חמש שנים קשות ופוריות עבד כאן -המשך העבודה היה בכפר

המיתרים הגדולה -בהנהלת ביה"ס ובהדרכה מוסיקלית ענפה. תזמרת

 אביב. המשק, ואף בהוראת מוסיקה -שהצטינה ערכה קונצרטים בסביבה ובתל
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 זכרונות מ-2211
  

 לאה בלקין

314



 

 

  

 רחל סקיבין

 שמשון משביץ

 שמחה נחמנסון
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ראשי צבי האחיינו של הרב –אהרון פרנק 
 פסח פרנק

אביחיל בוטקובסקי בנו של ראש הוועד צבי נחמיה 
 בוטקובסקי

נישא להדסה בקר  בת דודתה של אימי-שלמה-אחיו  

316



 

 

  
השחרוראמציה נהרג במלחמת  אמציה ברלס בנו של המורה שמואל ברלס  

 רחל סקיבין
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( 00.01.0800נולד ביום י"ד בכסלו תרע"ד ) טובה ושמואל,אמציה ברלס בן 
במושבה הקטנה בת שלמה וגדל בזכרון יעקב ובחדרה, שבהן שימש אביו 

הספר. באהבה טבעית של בן כפר, התקשר לאדמה, -כמורה וכמנהל בית
תחילה בעלוני  -לצומח ולחי ומנעוריו הצליח לחבבם גם על אחרים בכתיבתו 

סם בעיתונים לנוער ולמבוגרים. לאחר כך ברשימות שפיר-התלמידים ואחר
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הספר הריאלי בחיפה, הצטיין -הספר העממי בחדרה למד בבית-שסיים את בית
וקיבל מלגה בטכניון והיה הראשון שגמר בו בהצטיינות את המחלקה 

כך מדריך -אדריכלים. מנעוריו היה חבר בתנועת "הצופים" ואחר-למהנדסים
נגד השתתפות חבריו הסטודנטים  בתנועת "משוטטי הכרמל" בחיפה. הטיף

בריב מפלגות ובעד נאמנות לשפה העברית וליתר הערכים הלאומיים. בפעולתו 
אנושי, -כמדריך ה"עופרים" )החניכים הצעירים( בצופיות ראה ייעוד לאומי

השפעה לטובה על עיצוב דמותו של אזרח העתיד. הוא חיבר את "ספר העופר", 
ים וכתב שורת מאמרים על "הנהלת המשמש כספר הדרכה טוב למדריכ

הטבע,  -משחקים". בכשרונותיו ובידיעותיו בספרות, ציור ונגינה, מדעי
מתמטיקה ועוד, השתמש להעשרת רוח חניכיו בתנועת הצופים ונתחבב עליהם 
בהומור העדין שלו ובחברותו הטובה. תוך כך נתגלה לו ולאחרים שלמרות 

א מורה ומחנך מלידה. הוא נתקבל כמורה הצטיינותו בלימודי אדריכלות הרי הו
עזר -הספר התיכון החקלאי בפרדס חנה, חיבר ספרי -למתמטיקה בבית

ידי -תרגילים בחשבון, הנדסה, אלגברה וטריגונומטריה, שהוצאו על-וחוברות
הספר, וגם כאן לא הסתפק  -הספר הריאלי בחיפה ונתקבלו בשאר בתי-בית

לעיצוב דמותם הרוחנית של תלמידיו בהקניית ידיעות בלבד, אלא התמסר 
 כמדריך, מחנך וחבר כאחד. היה חבר "הגנה" ותיק. 

הספר בפרדס חנה -לרגל מות אביו שוחרר מהצבא וחזר לעבודתו בבית
בהוראת המדעים המדויקים ועברית ובניהול הפנימייה. כמדריך בצופים וכמחנך 

בה, כחבר חביב ספר נודע, למרות הקפדתו המרובה בענייני סדר וחו-בבית
ועליז כאחד. הוא עזר לחניכים בלימודיהם, בהכשרתם בציור ונגינה, בטיולים 
וחיי מחנה, ושקד להרחיב את ידיעותיהם ואופקם הרוחני בחוגים שניהל 
לפסיכולוגיה, לכלכלה מדינית ולתולדות האמנות. הוא כתב סיפורים ושירים 

טבע, טכניקה ומדע בצורה לילדים ולמבוגרים, מאמרים ורשימות על ענייני 
מאלפת ומשעשעת כאחת. תירגם מהשירה האנגלית והערבית ואת הספר 
"טרזן", כתב את הספר "שוכני הים", "רשימות מן הסוללה", זיכרונות ומאמרים 

 יד. -בענייני חינוך, שרובם פורסמו בדפוס ומקצתם נשארו בכתב

העולם הוצב -במלחמתעם הכרזת העצמאות התייצב לשירות, ובהתאם לניסיונו 
התותחנים ונתמנה בו לקצין תרבות וסעד והשתדל להגיש עזרה חומרית  -בחיל

ורוחנית כמיטב יכולתו. בתקופת ההפוגה הראשונה, בערב בוא האונייה 
"אלטלנה" לארץ, השתתף בישיבת קציני מטה ביפו ובגלל המתיחות שבמצב 

הצו התהפך בדרך פתח  נצטוו למהר ולחזור אל המחנה. הג'יפ שדהרו בו לפי
חולים. אחרי ניתוח ושלושה ימי מכאובים -תקווה והוא נפצע קשה, והועבר לבית

-עולמים בבית -( והובא למנוחת19.1.0819קשים מת ביום י"ח בסיוון תש"ח )
 הקברות בנחלת יצחק. אחרי מותו הועלה לדרגת סרן. 
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 פנינה כבר אינה בחדרה  1927-8
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7291-טיול לקיסריה  
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 למרות רצונם העז להתיישב בחדרה דרך קבע לא עלה הדבר בידם.

-כמתואר בסיפור חייו של שלמה שטמפפר בפרק העוסק בילדי אברהם
 עמדה לו למכשלה קשה עובדת היותו רוקח שאינו מוסמך.

גם עזרתו למעוטי יכולת במושבה ובמיוחד ילדי מוסד הילדים של בלקינד 
 נחליאל לא נשאה חן בעיני ועד המושבה.  והתימנים תושבי
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יו בספוג בעקרונות של חסד ושוויון,לא סתם היה א היה  שלמה שטמפפר

". וממקימי אגודת "אחוה ממקימי ועד פועלי הדפוס  

על סיועו  לאוכלוסיות חלשות אילו )להלן דוגמאות( למה ננזף שוב ושובש   

שלא למסור למי שהוא רפואות של אנחנו מודיעים לכבודם לכבוד מר שטמפפר, 

 .עליך לקבל פקודה מאת הוועד ועד המושבה על חשבון משכורתך

שלמה שטמפפר מתבקש לא למכור תרופות לחייבים כסף  לבית המרקחת עד 

ושבה לא מהוועד  לקבל רוקח אחר שכן ה אלץי תאחר  שישלמו את חובותיהם

 .תוכל ללא שירותי רוקח
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 אחרת תסגור כי עליו להשיג רשיון רוקחות הוועד מודיע לשלמה שטמפפר
  .הוועד מבקש שישיג רישיון.המרקחת בית הממשלה את 

 "פתר ב"תרפ

 שלמה שטמפפר מתבקש לתאם עם הוועד קניות לבית המרקחת.

 "ד ז טבת תרפ"ט

מתלונן כי שלמה שטמפפר נותן אשראי ללא גבול לקוני התרופות בבית  עדהוו

 ומטיל את האחריות על שטמפפר. המרקחת. הוועד אוסר לתת תרופות בהקפה

 ה"יג אדר תרפ

מצד  הועד מודיע לרוקח שלמה שטמפפר כי בשל הדרישות הנמרצות והתכופות

לו רק  חודש  נשאר בהתאם להחלטת הוועד מח' הבריאות בדבר רוקח מדופלם

 .ימים לשרת כרוקח בבית המרקחת בחדרה

 

 

 תקופת האושר נסתיימה.

 המשפחה נאלצה לחזור לירושלים
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 8291-9199תקופת הלימודים בסמינר למורות  ג.  

 

 

 פנינה בתקופת לימודיה בסמינר

 שבו בני המשפחה לירושלים.אחרי תקופת חדרה 

בבית יששכר התקבל ללימודים בבית הספר "תחכמוני" ופנינה החלה ללמוד 
פנינה למדה בסמינר בין המדרש למורות ולגננות של "המזרחי" בירושלים, 

 . 2992-ועד ל 2918השנים 

שלמה האב ניסה למצוא עבודה  מבחינת המשפחה הייתה זו תקופה קשה.

-זכור לי כי פנינה ספרה לי שעבד אז תקופה מסוימת בבית  קבועה ולא הצליח.
 ציון וסבל מאד.-מרקחת שליד ככר 

שם ישבו בני משפחה רחוקים  התגבשה אצלו ההחלטה לצאת לאוסטרליה אז

 ,ומכרים כנראה מצד משפחת נייפלד ומבני משפחת בעלה לשעבר של אחותו

 .רבקה

הדבר לא עלה אך –בתחילה חשב כי יצליח לשכנע את בני משפחתו לצאת עימו 

 בידו.
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ימודיה בתוך לעמוק פנינה הייתה אז  2991שלמה יצא לאוסטרליה בשנת 

 בסמינר.

הלימודים היו אהובים עליה וכך גם המורים היה בכך מידה של נחמה לקשיים 

הרבים שהיו בבית. את אהבתה ללימודים  ושקדנותה מתארת בת דודתה 
 שושנה צוריאל שמשפחתה התגוררה ב"כפר  גנים" שליד פתח תקווה

פנינה בת דודי היא הגיעה אלינו  ספרו לי על "מתקופת ילדותי המוקדמת :
הייתה , לביקור כאשר התגוררנו בביתנו המבודד בין הפרדסים בכפר גנים

אמא ספרה  .נוהגת להסתובב בשדה בשעות המוקדמות של הבוקר וספר בידה
לי שהייתה מגיעה אלינו כדי להתכונן לבחינות הגמר בסמינר בו למדה היא 

 הריכוז שלה וקליטת החומר.טענה שהשקט הפסטורלי מסייע לכושר 

כאשר הייתי תלמידה בבית הספר זכרתי זאת ונהגתי ליישם את עצתה של  

 פנינה"

-ומ "מגדל העיר"קרוב לבניין הבבית 'מזיא' הסמינר שכן בתחילת לימודיה 

 ל היום.ברח' סנט פאול, רח' שבטי ישרא שכן –2919

 

 תלמידות בחצר הסמינר ברחוב שבטי ישראל
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 הבניינים השונים בהם שכן הסמינר לאורך השנים
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 הודעות על פתיחת שנת הלימודים בסמינר בשנים שונות

 

 

 

פנינה סיימה את לימודיה כחוק אך לא עסקה בהוראה. גם תעודת הגמר 

 –נשארה בסמינר בשל חוב כספי. סמוך למותה ביקרה בביתה אחת מחברותיה 

וסיפרה לה שראתה את תעודתה בתערוכה שהוצגה  -מבוגרות הסמינר

 הסמינר דהיום. –במכללת 'אפרתה' 

והביא  לה את התעודה  עוד באותו יום סר מיכה למכללה הסמוכה לביתנו

את החוב לא והמקורית נוסף לשמחתה הרבה, הביעה שאלת תדהמה :" 
 ?"דרשו
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 . במרכז המורהם חברותיה ללימודים בסמינרפנינה )מסומנת( ע

 פייבל מלצר
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 תעודת הסיום של הסמינר שנמסרה לידיה של פנינה כמעט חמישים שנה 

 לאחר סיום לימודיה
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 9182תעודה משנת 
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מנהלת סמינר 'המזרחי' באותם הימים הייתה הלני בארט. בארט מורה 

 מצטיינת בקהילות גרמניה שהוזמנה כמורה ונבחרה לנהלו.

בארט הנהיגה מדיניות דינאמית, שביטוייה היו : סיורים, טיולים , בקורים 

היא ניהלה שיעורים בטבע והדגישה את החינוך המכיר באופי …בקונצרטים
ל האישה. אחרי ימי הסמינר פעלה הגב' בארט בתחום 'המועצה המיוחד ש

 למען הילד חסר החינוך' ובמשרד החינוך הקימה את 'המדור לחינוך מיוחד'.

 

 פרוטוקול ישיבת מורים בין היתר מצויין טיול למוצא
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 בנות הסמינר בעת טיול

תעודות ותמונות בארכיון עיריית ירושלים ובסמינר  ניתן למצואעל הלני בארט ,

 'אפרתה'.

טוני ה יהודית ואירופית רחבה ובהם בין המורים בסמינר היו גם בעלי השכל

עד  שלימים הקימה את בית הספר 'תיכון חדש' בתל אביב וניהלה אותו-הלה 
 מותה.

 

 
 אביבבתל  82לוחית זיכרון בכניסה לביתה של טוני הלה ברחוב דב הוז 
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על ידי כמה מתלמידיה ב"תיכון חדש " וביניהם :דורית  8299-ב הוקמה 
 ועוד,יורם קניוק,דני קרוון עדה יונת בייניש,יריב בן אליעזר, אלכס אנסקי, 

הפילוסוף וחוקר חינוך, מאנשי " ברית  -עקיבא ארנסט סימוןהיו גם  בין המורים 

 'פרס ישראל בחינוך'. שלום" וגם חתן

תלמידות הסמינר. מלצר על פנינה ועל המורה האהוב והאהוד  -פייבל מלצר,ו

 המורה לספרות ותנ"ך, איש חינוך , מנהל ביה"ס "רוחמה" בירושלים. היה
 לימים פרשן מקרא בפירוש : 'דעת מקרא' , הוא גם העביר שיחות פרשנות

פעיל ומוביל  שותףפרקי היום בתנ"ך, והיה  –יומית ב'קול ירושלים' ו'קול ישראל' 
בירושלים ואף  ב'חידוני התנ"ך' הארציים, נוסף היה מראשי 'בית חינוך עורים'

  עסקן פעיל

 

 הימנון לבנות הסמינר כנראה שנות השלושים

 

 תקופה לא ארוכה לאחר מכן השתנו הרוחות בסמינר והוא הפך פחות ליברלי.

341



 

 
 

הקשה שעברו  בדואר היום המתאר את העבירה 2991קטע העיתונות משנת 

בנות הסמינר על קניית גלידה בשבת ואשר על כך היו מועמדות לסילוק 
 מדגים זאת.–מהמוסד 

 

 עונש על קניית גלידה בשבת
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 ארכיונו של פייבל מלצר בארכיון העיר ירושליםמתגליות 

 מיכה כרמון–כתב 

 

 אות יקיר ירושלים את 9199פייבל מלצר מקבל בשנת 

בארכיון  נמצא לחיפוש מקורות על פנינה בארכיון עיריית ירושלים.  פניתי

הארכיון האישי של פייבל מלצר ובו מכלים רבים המספרים על פעולותיו 
 המגוונות 

 

 

 

 

התנ"ך  בודתו ב 'בית חינוך עורים' חידונמע
משתתפים מכל העולם בחידון  …ועוד

הנקודות שנתנו הן -  התנ"ך העולמי
 בכתב ידו של פייבל מלצר
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 תחומים הרבים שאוזכרו. שם גם היבטים מנהליים כמו מהנהלת " רוחמה ", 

 

 

רב השנים כלים נמצאו כשלושים חיבורי תלמידות. מתוך ניסיוני יבאחד המ

אני סבור שמלצר המורה אסף חיבורים נבחרים או שכח להחזירם וייתכן  כמורה
 שהתלמידות נעדרו מהסמינר ביום החזרת החיבורים.

 אמי. –לשמחתי המרובה, שניים מן החיבורים היו של פנינה שטמפר 

ד והנושא האחד: "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמ

 תרפ"ט. החיבור השני נושאו :"הרצל 'החיבור מאדר ב' למה נאמר ? " 
 המנהיג".

 זלדה.-שניים מן החיבורים נשאו את השם
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מתוארת בכתבה שכתבתי באתר זה ואשר  שערכתי  לאחר בדיקה מעמיקה

התברר מעבר לכל ספק כי אילו הם חיבוריה של זלדה המשוררת שהייתה בת 
 לערך. 21

 

 המשוררת זלדה

 

התלמידות בסמינר שם התלמידה לפניה  הוא מרים שושן זלדה ברשימת 
 שהייתה חברת נפש של הדסה ,אמה של בתיה.
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דרכיהן של הדסה ופנינה הצטלבו פעמים רבות מה שהסביר גם את הקשר 

 המיוחד ביניהן

נוסף לכך רה את זלדה משנות הלמודים בסמינר. שהכילא אחת אמי ספרה 

 ה.סמוך לביתביקרה את זלדה בבית המשוררת שהיה 

-סמוך לשכונת 'כנסת ואמא  זלדה התגוררה באחרית ימיה ברחוב 'הקליר'  

 ישראל' בירושלים.

 ספר שירי זלדה "פנאי" שכן במקום כבוד ועל בין ספרי הורי ז"ל.

אחר כך למדה בבית ספר  זלדה למדה ברוסיה בגן עברי וידעה לשיר בעברית.
 רוסי.

 כישרונותיה הספרותיים. בשולי אחדפייבל מלצר המורה הבחין בסמינר ב
-'אם יתנו לך זלדה לכתוב על מחיר הבצלים והשומים בשוקמחיבוריה כתב : 

 .תכתבי גם על כך פואזיה'

נכתבו שנים אחדות אחרי עלייתה לארץ ובהם עוד ומעט חיבוריה  של זלדה 

 שגיאות כתיב.

השני: " כרקטאריסטיקה ו החיבור האחד : " הכותל המערבי".

 )קרקטריסטיקה(של שתים מחברותי ".

ללא ) הערכת המורה פייבל מלצר לראשון:' תכן וסגנון טוב מאד'. כתיב.

 תוספת(.

 החיבורים לא נושאים תאריך. לחיבור השני אין הערות.
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חיבור שכתבה פנינה ומסרה למורה פייבל מלצר חיבור זה -"הרצל המנהיג"
של המשוררת זלדה המובאים כאן  עם חיבור נוסף שלה וכן שני חיבורים

 נתגלו בארכיונו של פייבל מלצר על ידי מיכה.
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 חיבור נוסף של פנינה "תשובה"
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 לערך( 51)בת  חיבורים שכתבה זלדה כנערה
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 שני חיבורים של זלדה זמן לא רב לאחר עלייתה ארצה.

 ניכר כשרונה הנדיר.

זלדה לתאר כנראה את שני הכוחות הקיימים בתוכה החיבור הראשון מנסה 

בעת ובעונה אחת חיבורים מעניינים מאד ונדירים מהם ניתן ללמוד רבות על 

 זלדה ואישיותה
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.                                                     

 

בנוסף לחיבורים  מצאתי הערכת צוות המורים על שעור לדוגמא אותו 

 . הגישה פנינה

פייבל מלצר מביע דעתו על שעור לדוגמא של פנינה "לא שמה לב לפדגוגיה 
 הציון טוב. -כמעט כלל לעיניה חינוך האדם המבוגר"

 

פנינה סיימה לימודיה בהצלחה מרובה אך בהתרסה מופגנת  ואולי בגלל חוסר 

ביטחון לא ניצלה את האפשרות שניתנה לה ולא עסקה בהוראה בשום 

 .הזדמנות שהיא
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 ראשון לציון"השדה "קבוצת - פנינה בהכשרהד.  

0391-0399 

 

 

 שהייתה ב"קבוצת  השדה" בזמן-0391פנינה בשנת 

 

 

כי תרתם לעזרת האם מפנינה  המשפחהלאחר סיום לימודיה בסמינר ציפתה 
 תמצא לה עבודה בהוראה.והחולנית ויששכר אחיה 

כמורה מוסמכת ומוכשרת יכולה הייתה למצוא עבודה קבועה ולזכות בשכר 

 נאה.

 .לצאת לקיבוץה החליט, חברתה מהסמינר קוליה פרנקליחד עם ,אלא שפנינה 

 חברת ילדות של פנינה. קוליה הייתה אף היא ילידת העיר העתיקה

 .המשפחות גרו בשכנות והיו מיודדות מאד.

 יהושע נפל על הגנת הרובע היהודי. אחיה
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   ל  אחיה של קוליהל ז"יהושע פרנק

בשכונת  התגוררהו-אימה של פנינה –אימה באשקה הייתה חברתה של חיה 

 קטמון לאחר נפילת הרובע.

היה בהחלטה זו שלה סוג של מרדנות והרבה כעס ועצב על חיי המשפחה 

אולי על כך ו אמה התלותית,על  על אביה האהוב שעזב את המשפחה, הקשים,

לא הסכימה להצטרף לנסיעה לאוסטרליה וכפתה למעשה גם על ילדיה שהאם 

 להיפרד מהאב.

ולרוחות  עקרובים לטב ,משוחררים יותר,פנינה החליטה לפתוח בחיים חדשים 

 הרחק מהעולם הסגור בירושלים.  ,בארץ נשבוהחדשות ש

בראשון  בקיבוץ הכשרה שיש -ל"פלוגת השדה"לערך  0391-ב פנינה הצטרפה 

 ."שדה נחום"לציון והכשיר עצמו לקראת עלייה לישוב הקבע ב

 .0399ישבה פנינה עד לחודש מרץ בקבוץ זה 

 סמך על ישראל בארץ להתיישבות אדם של הכנתו תהליך הייתה הכשרה

 בארץ ההכשרה בין להבדיל יש. הסוציאליסטי -הציוני האידאולוגי הבסיס

 , ישראל בארץ והתיישבות לעלייה בסיס שהיוותה, ל"בחו ההכשרה לבין, ישראל

 01-ה בשנות ושיאן היה "החלוץ" תנועת ידי על פעולות ההכשרה נעשו בעיקר

 .01-ה המאה של 91-וה

 התיישבות לקראת" גרעין"ל התארגנו אשר וצעירות צעירים של קבוצות

 ליציאה מוקדם תנאי זה היה. הכשרה לתקופת לקיבוץ יוצאים היו חקלאית

 מקצועית הכנה כללה  ההכשרה. חדש ליישוב שכן וכל קיים ביישוב להתיישבות

 .ואידאולוגית
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על ידי הנהגת  ראשון לציון לפלוגת המופנהמכתב  -מסמך שאיתר מיכה
שתי חברות מהנוער  אליהם  נשלחות ובו הודעה על כך כי הקיבוץ המאוחד

שמותיהן פנינה  -הלומד בארץ שגמרו את הסמינר למורות בירושלים
 שטמפפר וקוליה פרנקל

 

הוא  הקיבוץ אליו עלו הצעירים לאחר תקופת הכשרתם בראשון -נחום שדה

 .לציון. פנינה חזרה לירושלים עוד קודם לכן

ֵדה קיבוץ  עמק אזורית מועצה יישובי עם ונמנה, שאן בית בבקעת שוכן ַנחּום שְׂ

 מייסדיו", ומגדל חומה" יישובי מראשוני הוא 0391-ב נוסד הקיבוץ. המעיינות

 חלוצי נוער - שראשוניה המאוחד הקיבוץ פלוגת וחברי "ישראל מקווה" בוגרי היו

 .וגרמניה רוסיה, מפולין שעלו חלוצים בהמשך הצטרפו אליהם. מאוסטריה

 עם -" השדה" - המייסדים גרעין של שמו צירוף הינו "נחום שדה" השם מקור

 קצר זמן שנפטר, סוקולוב נחום העולמית הציונית ההסתדרות נשיא של שמו

 היישוב הקמת לפני

355



 
 

 

 אחד המבנים הראשונים בקיבוץ "שדה נחום"

ארצה והצטרפו אחר כך שהגיעו  בני הכשרה מחו"ל   ,למטה בתמונה
עומדת מימין עם קלשון .לקיבוץ "שדה נחום"

 חברתה של פנינה רבקה זנדמן.–ביד ומטפחת על ראשה  
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 –היה אחד מהרוגי השיירה להר  "מקשר"השהיה נהג ב יעקב בעלה

 .הצופים

 התמונות הועברו אלינו על ידי בנה של רבקה יעקב זנדמן

אחד  והיה(, 7291חי הוקם סמוך לי"א באדר תרפ"ז )-קיבוץ ההכשרה תל

 04–פלוגות ב 04–מחמשת גושי ההכשרה הגדולים בפולין. הקיבוץ מנה כ

 ערים בפולין בהן הכשירו עצמם לחיי עבודה ושיתוף אלפי חברי "החלוץ".

 

הודעה על הקמת הקבוצה  פירוט חבריה והפעילויות - 0313 " דבר"עיתון 
  במקום
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 תיאור ענפי המשק-0399 "דבר" –פלוגת "השדה " בראשון לציון 
 במקום יושבים כבר מאה חברים. וההתפתחות במקום

 פנינה עזבה את המקום חמישה חודשים לפני  פרסום כתבה זו
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שונה משמאל ראעם חברות בהכשרה )"קבוצת השדה"( ,שניה משמאל ,פנינה
 .שבנה יעקב העביר אלינו את התמונות ,רבקה זנדמן

 

 

 

 רבקה זנדמן משמאל
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פנינה נראית רע מאד וממש  רבקה זנדמן. – הראשונה ,פנינה שנייה מימין
 קשה לזהות אותה.

 החיים ולעבודה הקשה בקיבוץ–הסתגל גופה לתנאי ככל הנראה לא 

 

 רבקה ראשונה מימין
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 חיבור שהתחילה פנינה לכתוב ולא השלימה.–ל'ה  בקיבוץ הפנינה שהיא חנ

 

 .בכתב ידה דפים מצהיבים  עיזבונה של פנינה נמצאו ארבעהב

של חייה מתארת את חייה בתקופה הראשונה "חנהל'ה" פנינה המכנה עצמה 

,את הידיד הטוב את אחיה הזקוק לה והאם החולה  ה אתאת עזיבת,בקיבוץ 

 לעתיד טוב יותר. את העבודה הקשה ואת התקוות הגדולותיוסק'ה, 

 היא חוזרת לירושלים. 0399פנינה בקיבוץ בתחילת שנת שהתה  כשלוש שנים

 

 

 הבריטי ארתור ווקופביקור הנציב העליון -0317היקב בראשון לציון 

 7234-פנינה הגיעה לראשון לציון ב
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 חיבורה של פנינה

 

פנינה מתארת בגילוי את תקופת שהייתה בקיבוץ .היא עזבה את אחיה 
 לשנות את חייה וניסתהואמה החולה 
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 ,לחברים ולעבודה פנינה מתארת את האהבה לטבע
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ורחות אלשנות את  והניסיונות  - הוא כנראה יוסף פיכמן-קשריה עם יוסקה
 חייה

 

פנינה לא המשיכה לכתוב על  -עובדת ומאושרת - היא פנינה-ל'ה החנ

 הטובים הקשיים שבאו בעקבות הימים
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יעקב פיכמן היה חברה של פנינה  של המשורר הידועיוסף פיכמן בנו  
 השנים. להכשרה ועם משפחתו שמרה על קשרי ידידות לאורך כל

 בוץ אחריםיכך גם עם חברי ק  

 

 אביו של יוסף ,כתב יעקב פיכמן– יום יום אני הולך למעונך

 מתי כספי-הלחין ושר
 
 

 יום יום אני הולך למעונך 
 ומילה על שפתי חרדה 

 בטרם עוד תוגד המילה 
 ואם תוגד יום אחד מי ידע 

 מי ידע. 
 

 יום יום על הדרך למעונך 
 אור אושרי על ראשי לוהט 

 ובשובי לי ילאט כוכבי 
 וכמוס סוד עצבו רועד יום יום.

 יום יום אני הולך למעונך 
 ואלייך לא גונב עוד דבר

 

 וביאליקיעקב פיכמן                                                               
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 כתב יוסף פיכמן לפנינה

 

 

 נחום – עוד ברכה מחברה בקיבוץ שדה
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על חופשה של  ,בתחילהלכאורה פנינה נוסעת לירושלים מדובר  0399מרץ 
 .חודש

המכתב אולם  המכתב מהווה אישור לקבלת טיפול רפואי בקופת חולים 
 מוכיח כי מדובר על עזיבת הקיבוץ. הנוסף 
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 עזיבת הקיבוץאישור על 

 

 

 פנינה התגעגעה מאד לקיבוץ ,לחברים לתקוות שהיו.

 . מזכירה תקופה זו הרבה מבלי לפרט יותר מדי הייתה

 תקופה זו כמו תקופת חייה בחדרה היו לדעתי המשמעותיות ביותר בחייה
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 פנינה שוב בירושלים עובדת ומקימה משפחה.ה.  

עה למסקנה כי המצב בבית אינו מאפשר לה להתנתק מאמה ומאחיה יפנינה הג

 שהיה זקוק לה מאד., ששכר י, הצעיר 

כנראה שגם העבודה בשדה קשתה עליה והיא לא הייתה מוכנה לקבל על 

 .שאינה חקלאיתעצמה עבודה 

והחלה לעבוד בעבודות מזדמנות ובמיוחד בטיפול  חזרה לירושלים פנינה
 .בילדים ובמשק בית

 נתנה מעולם הסבר משכנע לכך.  ולא  בהוראההיא לא הרגישה בטחון לעסוק 

המורה פייבל התרשם , נר ילדוגמא בסמ רנתנה שיעוכאשר פנינה -ולהזכירכם

נוך הילדים ואולי זו כי פנינה מעוניינת יותר בחינוך המבוגרים מאשר בחי מלצר

 הייתה הסיבה .   

פנינה נשארה חייבת סכום כסף לסמינר ועל כן לא נמסרה  -ותירוץ נוסף היה לה

 לה תעודת הגמר.

דה שבחרה בה הייתה טיפול בילדים העבולא משכו את ליבה,  עבודות מזכירות 

 וניהול משק ביתה של מש' דיסקין.

את המשפחה הכירה ככל הנראה עוד קודם לכך ועל כן היו היחסים ביניהם 

 יחסי חברות יותר מאשר יחסי עובד מעביד.

אריה המסתמך על -בספרו של יהושע בן , היה מוסיקאי   - בנימין-אב המשפחה

ציון  שבכיכרהוא רשום כנגן ב"קפה אירופה"  9191מפקד האוכלוסין בשנת 

 )היום מאכלס את המקום  סניף בנק לאומי.(

למשפחה היו ארבעה ילדים אחד מהם מאיר דיסקין שימש שנים רבות כצלם 

 טלויזיה מוכשר.

ה. אשר למשפחה הייתה חנות מכולת וגם קיוסק עיתונים ליד תחנת אגד הישנ

 נחום.-שנה לפני חזרתה של פנינה לירושלים משדה  9191נחנכה בשנת 

 

 בני משפחת דיסקין 
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של משפחת  במסגרת עבודתה שמשה פנינה גם כמוכרת בקיוסק העיתונים

 ליד תחנת "אגד" . .דיסקין

 .כאן היא מצולמת עומדת בפתח הקיוסק

 

 תחנת אגד ברחוב יפו

האדמות לאורך רחוב יפו ,שנקנו בידי משפחת קוקיא ,במיוחד בידי האח יוסף 
בנו של האח אפרים ,שרכש את האדמות בחלקה הצפוני של דרך רחוב יפו, 

בימי המנדט הוקמה התחנה המודרנית לשרות הציבורי באמצעות  9191בשנת 
 .אוטובוסים בחלקה שמאחורי בנין העמודים 
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  הייתה הכניסה הראשית לתחנת האוטובוסים.במרווח בינם 

נכנסה לשותפות עם האח דוד קוקיא הבנקאי והסוחר, להקמת  "המהיר"חברת 
תל אביב ובאר שבע , דוד קוקיא הוריש  התחנה ששרתה את הקווים לרמלה,

את עסקיו ורכושו לבניו פנחס ועזרא קוקיא ,בניו של דוד הקימו גם בתי מלון 
הנמצא עד היום  "פלטין")כיום מלון רון( ומלון  "תל אביב"בירושלים כמו מלון 

  מול קולנוע עדן עליו השלום ברחוב אבן ישראל .

בחצר האחורית מאחורי בנין העמודים היה אולם המתנה לנוסעים ,קופות 
 משרדי חברת המהיר חדר מנוחה לנהגים ומסעדה לנוחות ציבור הנוסעים

לאחר שאוחדו חברות  "המקשר"שינתה את שמה לחברת  "המהיר"חברת 
 . , כפי שהציע ביאליק"אגד"ההסעות נקראה החברה המשותפת 

  
שירקי אל "בחברת אגד היהודית בקו לתל אביב התחרתה החברה הערבית 

בתחילת הרחוב שם היה  מול בנין העירייה של היוםשתחנתה היייתה  "תמייה
 .המוסך לתיקון האוטובוסים 

 
 ומקימה משפחה קרמרפנינה מכירה את יעקב 

 
בתחנת אגד הישנה הכירה פנינה בחור צעיר בשם יעקב קרמר אשר נשלח 

פודלסקי שבפולין על מנת ללמוד  -לארץ על ידי הוריו מהעיר ביאלסק
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יעקב החל לעסוק בעניינים פוליטיים העברית שעל הר הצופים. - באוניברסיטה
 מפולין.וההורים חששו שמא יסתבך ועל כן החליטו להרחיקו 

כל המשפחה נרתמה למאמץ ואחותו הגדולה ציפורה תרמה את כל חסכונותיה  
 )על המשפחה נכתוב בקרוב בעבודה נוספת(. על מנת לממן את הנסיעה.

  

 

 יעקב קרמר

מצב כלכלי קשה ולא יכולים היו להמשיך לתוך  והמשפחה שקעבני אלא ש
 .ולעבודולתמוך בבנם וכך נאלץ יעקב להפסיק לימודיו לצאת 

 העבודה אותה מצא הייתה בתחנת "אגד" כסבל.

אפשרה לו לקרוא  ופנינה –שם הכיר את פנינה מוכרת העיתונים בקיוסק 
 עיתונים ללא תשלום.

באותה התקופה היו בני משפחתו של יעקב   8391ת פנינה ויעקב נישאו בשנ.
עדיין בחיים מצבם הכלכלי היה קשה ביותר אחותו הגדולה בדקה בספריה 

והתברר לה כי משפחת שטמפפר הינה משפחה ידועה בארץ ועל כן התחננו 
כלכלי אף הם במצב  מצוייםהם לא ידעו כי פנינה והוריה  ממש לעזרה כלכלית

 קשה

 

 

 8393-פנינה 
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 ריו הסבלים בתחנת "אגד"חבעם  יעקב )מסומן(

 

 

נוטר במשטרת הישובים העבריים מכאן עבר לשרת במשטרת –יעקב 
 המנדט ולאחר מכן במשטרת ישראל

של יעקב  כותבת פנינה כי היא מבקשת שאחיותיו הצעירות של  למשפחתו

 תהיינה לה לאחיות כי אחות אין לה.-אחר כך בשואה( שנספויעקב  )

היא מנסה להרגיע את אמו של יעקב ומספרת שיעקב אומנם שוטר אולם 

תפקידו לשמור על משרדי ממשלה ואין התפקיד מסוכן ביותר. )נורא לחשוב 
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תית ישזמן כה קצר לפני השואה הנוראה חשבו היהודים שם שהסכנה האמ

 .(ישראל -נמצאת בארץ

 

העדים אביגדור שרף בעלה של אסתר בת הדוד מוטקה -תעודת הנישואין
 )אפטייקר( ובנימין דיסקין

 

 

 

 0491 -תעודת זהות של פנינה

375



 

 

 מיכה בן שנה וחצי

 בני הזוג עברו להתגורר בשכונת הבוכרים ויעקב התגייס למשטרת המנדט.

 נולד הבן הבכור והיחיד מיכה. 8391בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם התגוררה המשפחה–חצר בשכונת הבוכרים 
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 בשלג בשכונת הבוכרים
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 כפי שהוא נראה היום  73מס'  הבוכרים ברחוב "ישא ברכה" - הבית בשכונת
ספר חרדי. החלון הימני הקיצוני היה חלון הדירה  -משמש היום בית הבניין 

 )המטבח והשירותים היו בחוץ(. של המשפחה

 31באותה התקופה נקרא המקום רחוב פינחס הכהן 

 

 

 מיכה ליד המקלט מלחמת השחרור
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01-ראשית שנות ה ,יעקב במשטרה

 

 

 פנינה ויעקב בשנות נישואיהם הראשונות
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 0400-משפחת קרמר משנה את שמה לכרמון

 

בתיהם ותושבי שכונות במלחמת השחרור עזבו תושבי קטמון הערבים את 

 העתיקה פונו לשכונה זו. -תושבי הרובע היהודי בעיר ן הספר של ירושלים וכ

היא לא הסכימה להתפנות  ,התגוררה אז ב"בתי מחסה"אמה של פנינה  חיה,

 . כאשר עוד ניתן היה לעשות זאת הרובע היהודי מן 

על יצאה מהעיר העתיקה כאשר רק מפתח הדירה תלוי , לאחר הכניעה 

 לחלוטין. עיוורתחולה וכמעט  צווארה,

 ו שנקרא אז רחוב העמק."המשפחה קבלה דירה קטנה ברחוב ביל

רבים ממפוני העיר , ונות שסבלו הפגזות קשות כתושבי השכונה היו תושבי הש

 , מאנשי כוחות הביטחון וחיילים משוחררים. העתיקה
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רפאים  -ב עמק שברחוללמוד בבית הספר על שם אליהו הכרמלי החל מיכה 

המזרח  - חדשים מארצותשעשה אז עבודה לא רגילה בשילובם של ילדי עולים 

 בחברה הישראלית. -ילדים ניצולי שואה ו

הייתה תמר , שעל שמה קראנו את בתנו הבכורה תמר , מורתו המיתולוגית 

 בתו של משולם הלוי מורה ידוע בישוב .הלוי 

 .הל"ה  חלליהיה בין , יצחק ,אחיה 

משולם הלוי, מנהלל  דיין על מורו משה בספרו האוטוביוגרפי "אבני דרך" סיפר 

עדיפות ראשונה... אצל  -שהוליך אותו ואת חבריו בשבילי התנ"ך: "לתנ"ך 

משולם למדנו תנ"ך... למדנו את הפרקים ובעיקר למדנו לאהוב את הספר.... 

 .הכרנו את טבע הארץ כמות שהוא כיום, וכמתואר בתנ"ך" 

ורבים רבים  מר הייתה מורה צעירה שהשקיעה את כל כולה בחינוך הילדיםת

אליהם  הישגיםאת ההתגברות על קשיים ו, את הבחברה  חבים לה את שילובם

 הגיעו.

ולאחר שנבחר וקבל משרה  להיסחף לפעילות פוליטיתיעקב  החל באותן השנים

 התפטר מהמשטרה.–במועצת הפועלים 

מהלך זה הביא על המשפחה קשיים לא קטנים באשר עברו שנים עד שהצליח 

 כמנהל סניף בקופת חולים.ולמצוא עבודה קבועה  אחר כך להשתלב 

לילדי התיכון לאחר סיום לימודיו ביסודי המשיך מיכה ללמוד בבית החינוך 

עובדים בית ספר פועלי בהתאם לרוח ששררה בבית. את לימודיו סיים בגיל 

 האוויר. -ר ולאחר שנת לימודים באוניברסיטה התגייס לצבא ושרת בחיל צעי

המשיך בלימודיו כשהוא מייעד עצמו ללימודי הוראה בה  השתחררלאחר ש

 אומנם עסק.
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 4הבית ברחוב יזרעאל 

 ."עמידר"הדירה ברחוב ביל"ו הייתה שייכת לחברת 

 בשנות השישים החליטה המדינה להציע לדיירים לרכוש את דירותיהם.

 -וכאשר נודע הדבר לשכנים  יעקב חשש מאד שלא יוכל לעמוד בתשלומים

 הגישו הם בקשות לרכוש את הדירה.

ירכוש את  שהואהוחלט מיכה השתחרר מהצבא ועבד במקביל ללימודיו ואז 

 .ויעבור לגור בה עם משפחתו לאחר שיינשא הדירה בתשלומים מכספו

שאנו רכשנו עבור פנינה ויעקב דירה בדמי מפתח במרכז ילאחר שנ נםואומ

ועשינו מאמצים כבירים לרכוש את  שליד רחוב בצלאל, 4 רעאל יזהעיר ברחוב 

 ו."הדירה ברחוב ביל

 

 רחוב ביל"ו בקטמון הישנה

 של שנים לאחר נסללו המדרכות.  שלי פרוייקט הן זה בחלק המדרכות

 הילדים - עגלת את להוביל לאפשר ובקשות לעירייה מכתבים כתיבת

 (.וסלעים אבנים היו המדרכות במקום) בבטחה

 

היה זה ממש בלתי אפשרי עד ש 8811 ו התגוררנו עד לשנת "ברחוב ביל

 מ"ר עם שישה ילדים . 44להתגורר בדירה בת 

הדירה אליה עברו פנינה ויעקב הייתה בתחילתו של רחוב שהסתעף מרחוב 

 רח' יזרעאל. - בצלאל
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ת שלושה חדרים בקומה ראשונה עם מרפסת וגינה.כמעט ממול לבנין בדירה 

 ."העם–בית "

ובכלל למרכז העיר  יהודה-פנינה נהנתה מאד מהקרבה לספריה,לשוק מחנה 

 ואפשרויות התחבורה משם.

 בתחילת שנות השבעים נפטרו זה אחר זה יששכר ויעקב.

 חייה של פנינה השתנו.

 לאחר מותם היא הפכה להיות עוד יותר עצמאית ופחות מחוייבת.

 

 

 

  ליד השני בהר המנוחות פנינה יעקב ויששכר קבורים האחד

 יששכר נפטר בט"ו באלול תשל"ב.

 יעקב נפטר בכ"ו בחשוון תשל"ג

 

 

ביקורים  ת להגיע אליה בקלות ולנצלמהאפשרו חברותיה הרבות נהנו מאד

, ,לשתות משהו ת פנינהאכדי לבקר באותה ההזדמנות גם  במרכז העיר

  .לפטפט ולהשיח את הלב
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היו זקוקים ללווי שלנו כדי לבקרה והיו מנצלים הם כבר לא כשהילדים גדלו קצת 

היא לא ויתרה על   פנינה גם  להתפנק קצת.ונסיעות העירה כדי להגיע אליה,

 .ונאצלקבוע ביקור שבועי 

 

 פנינה יושבת מאחור.- 8בדירה בביל"ו 
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תליק ויזהר לאחר ההמלטה , איילת  -שלושת הנכדים הצעירים על השולחן
 של גורה הכלבה.

 סוניה שגדלה אצלנו יותהגורות גדלה להאחת 

 

פנינה אהבה והתגאתה מאד בנכדיה ,הנכדים היו לה פיצוי על אחיה שלא 
נולדו או שנפטרו סמוך ללידתם,לילדי אחיה שלא נולדו,ולילדים שלא נולדו 

 לה מלבד מיכה.

 הנכדים היו קשורים אליה מאד היא הייתה משוחחת איתם כשווה מול שוים

 רבים מאז היו קטנים. על נושאים
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נשארה דמותה חקוקה –מלבד יזהר שהיה צעיר ואינו יכול לזכרה 

 .בליבותיהם של כל חמשת הילדים הבוגרים יותר

 

 הנכדים כותבים על סבתא
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 כתב עומר כתה ב' 
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סבתותמצווה שלו עם שתי ה - ביום הברישי 

 סבתא הדסה פנינה תמר מיכה ויזהר בדירת
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פנינה ליד מיטתה מאחוריה 
 ציורי הנכדים

 

 ליד הדירה ברחוב יזרעאל -,תמר ועומרמיכה פנינה )עם ישי על ידיה(,
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 קווים  נוספים לאישיותה של פנינה

 

ההרפתקנית,מחליטה לטוס ללונדון כדי לחוש את האווירה בה צמחו פנינה 
 .הכירה והעריצה גיבורי הספרות והספרים אותם
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 פנינה המארחת התמידית

מאחר וחברותיה פקדו את ביתה לאורך כל שעות היממה דאגה להשאיר תמיד  
 פתק על הדלת כאשר יצאה מהבית.

 .היו אלה פתקים מקרטון שמאפשרים לנו להבין את סדר יומה 

 .)תולה כביסה("אני במרפסת צלצלי חזק"

 ,"אני בספריה חוזרת מיד" ,"במשביר לצרכןאני "  "אני בחנות חוזרת מיד,"

 . "אני בקופת חולים" ,"אני במחנה יהודה"

 .כך האורחים יכולים היו להבין מתי כדאי לחכות ומתי יאלצו לוותר על הביקור
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 .והמבקרים היו רבים, )אני מציינת את חלקם בלבד(

מצד משפחת שטמפפר ומצד משפחת אמה,משפחות לוי  בני משפחתה העניפה

 ושולמן.שפירא 

 

–בתה של אלקה שפירא נישאה למי שהיה לימים רבה הראשי של חיפה 
 .הרב קניאל

 המצווה של מיכה-למעלה ברכותיו ליום בר

ליליאן לוי שגרה  -משה לוי פנינה התידדה מאד עם אלמנתו של בן דודה

 ביקור בלונדון.בשכנות ואפילו טסה עמה פעם ל

בת דודתה )השניה( שמחה אטינגר התגוררה גם היא בשכנות וכך היו גם בני 

משפחתה שלה מרבים לבקרה,אסתר ינובסקי,מרים שוחטמן וגם הילדים 

 הצעירים שפנינה מאד אהבה.

אימי הדסה, שהתידדה מאד אתה גם על רקע גילן הדומה וזכרונות הילדות 

 נה חלקו חברות משותפות רבות.המשותפים בירושלים.הדסה ופני

 ושלא להזכיר את הנכדים המשותפים.

 חברותיה של הדסה הפכו להיות גם חברותיה של פנינה ונהנו מאד לבקרה.
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הגיעה הרבה השכנה מקטמון הגיעו חברות ילדות: דבורה ארליכמן ואחיותיה,

בני הדור  ,דיצה חרל"פ-לנה קלך,בתה של מכרה ותיקה-לאה יפת,מכרה ותיקה

 .שאהבו מאד לשוחח עמה בכל הזדמנות. הצעיר של קרוביה 

 .רבקה זנדמן,שרה יהלום-בראשון לציון חברותיה מ"קבוצת השדה"

 

 

 רבקה זנדמן–מכתב תנחומים ששלחה החברה מ"קבוצת השדה" 

 ואחר כך בקיבוץ קוליה,שהייתה גם חברה מהעיר העתיקה חברות מהסמינר:

 ועדינה הומינר.

דבורה ארליכמן ובני משפחתה )אחותה האהובה על פנינה חברות ילדות: 

 ובעלה כבר לא היו אז בין החיים(.אסתר רוז 

חוה כהן )וינקלר (שהייתה החברה האחרונה שנפרדה ממנה בבית החולים 

 קודם פטירתה.

 

 

 

 

 

 חווה כהן
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 השכנים מהעיר העתיקה ,בביקור עם פנינה–בתה של באשקה –מתילדה 
 בקבר הרצל

 

 

 פנינה מימין,עם לנה קלך,ודבורה ארליכמן

 

 

401



 תחומי עניין

 

 גזירים אילו ואחרים מהנושאים שהיו קרובים לליבהשמרה פנינה 

 גזירי תמונות שגזרה פנינה מעיתונים ישנים. תמונות שמעידות על עולמה.

 ישראל ונופיה,הישוב הישן,עולם המקרא,פתח תקווה-ארץ
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 הבת ולא רק בספריה אחתלפנינה הקוראת הנ

  

  

 -פנינה הפילוסופית 

כל יום הייתה תולשת דף מלוח  
 השנה כדי ללמוד עוד אמרה חכמה

 .וכדי לא לשכוח את התאריך
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 -פנינה החרוצה בעלת ידי הזהב

 -רוקמת,סוודרים עם דוגמאות וציורים מיוחדים סורגת לילדים

 שמרתי כולל אותו סוודר שהשקיעה בו שעות הכלאת –והכל משיירי חוטים 
ואחרי כמה ימים הכנסתי אותו למכונת הכביסה מבלי להבין ושבועות 

 שסוודר מצמר נקי צריך לכבס בזהירות.

 . אחרי הכביסה הוא כבר לא התאים אפילו לבובה
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 פנינה המתרגמת 

שום היא לא יכלה לוותר על קריאת  פנינה אהבה אתגרים ואהבה ספרות
ספר שנפל לידיה וכאשר נפלו לידיה ספרים בגרמנית קראה אותם בעזרת 

 .מילון
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תמונות מדירתה של פנינה כרמון אשר צולמו ערב פינוייה 
 לאחר פטירתה של פנינה.

הדסה ברלינסקי אשר דאגה תמיד להנציח כל  –הצלמת 

 ארוע למען ההסטוריה המשפחתית

פנינה ממעט הכספים  את רוב הרהיטים בדירה רכשה

 לאחר מותו.-שנותרו בחשבונו של אביה באוסטרליה

 

 

 פינה בסלון בדירת פנינה

 

409



 

 

 

 

 על המזנון תמונתו של יעקב ז"ל ,הסלון

 

 חדר העבודה של יעקב ששימש גם לאירוח
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 חלק מן הסלון מהדלת שבתמונה יציאה למרפסת ולגינה

 

והמדרגות  4ברחוב יזרעאל הכניסה לדירת פנינה בקומה הראשונה 
 המובילות לקומה השניה בה התגוררו בעלי הבית מש' מיוחס

411



 

על  4ישי  נרדם בסלון הבית על החפצים בעת פינוי הדירה ברחוב יזרעאל 
 הקיר ציורי הילדים.
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 4המטבח ברחוב יזרעאל למטה  למעלה השירותים

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 פנינה נפטרה לאחר מחלה  בכ"ב בטבת תש"ן .

 צמוד לקבריהם של יעקב ויששכרבקברה נ
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 כתב מיכה כרמון-סג"ל –לבית לוי  הסבתא  חיה שטמפפר 

 

 בצעירותה חיה

 

 הסבתא  היחידה שהכרתי רק מעט  –חיה                

טובה האימא של אבא יעקב  הושמדה בפולין , עם סבא  אליעזר ,  –גיטל 

 הדודות ציפורה וצילה ובן הדוד ועמם  , רבים מבני המשפחה .

 פודלסקי  על דבר לידתי . –בטרם השואה ידעו כנראה בבילסק 

את סבתא חיה הכרתי בילדותי ועולות בזיכרוני תמונות אחדות . הראשונות 

'בתי המחסה'  -עין "דיור מוגן" בזמננו ולשוננו. אז מ- שבהן  מ "בתי מחסה"

 "המנדט הבריטי" . ברובע היהודי , בעיר העתיקה בשלהי תקופת

 בזכות  'לוח השנה' –החצר ב "בתי מחסה" 

 'לוח השנה'  נישמר בבית הורי ומצוי  ב 'עיזבונם' 

. האלבום בפורמט  8491 –החצר צולמה באלבום "קרן היסוד" משנת תש"ח 

ן , אותו ניתן להציב על מדף ושולחן והיה מיועד גם לאחינו בגולה  . על קט

 הכריכה באנגלית  :  'ארץ ישראל'. 
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 שנות השלושים,הבניין הדרומי  - בתי מחסה

יטוט  של פסוק לכל חודש תמונות אחדות ובכל עמוד כיתוב בעברית ואנגלית וצ

  .מן המקרא או השירה

: גבירול-צורף קטע מהשיר של 'שלמה אבן לתמונה ) הצלם 'פוטו  לירסקי' (. 

 .עמך לוקח על חנם  לרצח ". למה תשכח חנות אל לנצח"

אב תש"ח , 'שבת  –חודש אוגוסט  -'חנות' הוא מלשון 'חנינה' . התאריך    

 נחמו'  .

חנות אל 'למה תשכח ).  8491נפילת  'הרובע היהודי' הייתה בסוף חודש מאי  

 (לנצח...'

הרי  "לנצח" היה  לתקופה שבין   -כמו  חזה עורך  'לוח השנה'  את העתיד 

 תש"ח ועד 'שיחרור ירושלים' בשנת  תשכ"ז .

 מהעיר החדשה  ל "בתי מחסה" –הדרך                

של חברת   2כדי להגיע אל ה 'רובע היהודי' היינו נוסעים באוטובוס מספר 

 הירושלמית ."המקשר" 

עלינו  למכונית בתחנה שברחוב יפו הסמוכה לשכונת "נחלת שבעה"  . הנסיעה  

צילינדרים , אוטובוס קטן וצר אשר במסלולו  9 –הייתה באוטובוס מסוג ריאו 

 תחנת המשטרה ובית  -עבר את 'שער יפו' ופנה ימינה לעבר 'הקישלה'  
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Shelters_for_the_needy.jpg


 

 

 -דמוי- הצר והחשוך המעצר , והלאה אל 'הרובע הארמני' , דרך הכביש

הילד , מסע כמו אל  "ארץ חדשה" ,  –מרכז החוויה שלי היה  הז –המנהרה 

הבניין המיוחד   –ציון" ואל רחבת הכיכר שליד 'בית רוטשילד'  -לעבר  "שער 

 .בזקיפותו וחוסן מידותיו 

 

 

 

 (7441לינדרים )יצ 4 ,יעקב לייבוביץ ליד ריאו "המקשר"חבר 

 

 רוטשילדבית 

 לעבר רחוב 'מידן' שהוביל  לפתח החצר ב"בתי מחסה" . מן הכיכר - ומשם 
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 מבחוץ   -החצר                

 התמונה מרביתה דומם , מעט חי וללא צומח .

המדרגות היורדות לפנים החצר שהן המשך למעלות היורדות  -בחזיתה 

שם הרחוב נשאר חרוט בזיכרוני. מתחת לקשת השער ממש  -שברחוב 'המידן' 

החתולים , השחור מימין והמנומר -בפתח רחבת החצר  ,שני "שומרי הראש"  

 ות . משמאל . החצר מרוצפת  באבנים ) בלטות(  גדולות , מרובעות ולא סימטרי

בקצה התמונה  –ברחבה הילד והבנות ה 'עדויות' בחלוקים ושחורים . משמאל 

 'בור המים'. -'ראשו' של מקור החיים בחצר 

למול  עמדת 'הצלם' בקומה השנייה   , הכניסה השמאלית היא לדירתה של 

חיצוני . הדירה  -סבתא חיה . אליה בתווך מצד ימין גרם מדרגות  ואף מעקה  

א היחידה באגף. בקיר האבן גם דלת הכניסה וחלון החדר ) מעל של חיה הי

לכיסא ( וליד החלון , כמו נמשכת ממנו דלת , עשויה מעץ  וחוסמת ומגוננת  

 הכניסה אל הדירה.

 

שם התגוררה סבתא  "בתי מחסה"החצר ב - מתוך לוח שנה לשנת תש"ח
 חיה
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תדיר הייתה נעולה ,  במעלה  מדרגות בודדות , דלת נוספת ,  -מימין הצילום 

כאשר הייתה פתוחה אפשר היה לראות : דוכן, מושבים  באותן פעמים יחידות

וספסלים אחדים  וספרי קודש . שם היה 'בית מדרש'  , אולי שימש לתפילה 

 בימי שבת וחג .

 ב"בתי מחסה" שבעיר העתיקה בירושלים

 הזיכרון שלי מדירת הסבתא הוא רק לאחור . 

 היהודי בעיר העתיקה הייתי בן שש. כאשר נכנע הרובע

 ילדות וביוגרפיות . -אני יכול רק לגייס מעט חוויות , זיכרונות 

 מבפנים הבית                         

היה זה חדר  גדול מאד . בעל תקרה גבוהה . נוכח דלת הכניסה סמוך לתקרה 

השקיף לעבר היה קרוע חלון , מעין אשנב  רחב שממנו , כך נאמר לי , ניתן ל

 "הר הבית" .

דרומי'  שמעבר ל' –הקירות הגבוהים הצפוני והדרומי היו ללא פתחים . ידעתי 

למען האמת , מאד  למטה , החצר והמבנה של בית החולים : משגב לדך" .

 פחדתי ממפגש עם 'חולים' .

את הקשת . 'בתי מחסה'  המשקיף לחצר ב,מלבני ,חלון ארוך   –בקיר המערבי 

בצילום יומן השנה  ,מעל לדלת ולחלון אנחנו יכולים לראות, במבט מן החוץ 

 .''קרן היסוד'''ארץ ישראל' של 

 משמאל לדלת הכניסה. –בית הנוחיות  היו בחוץ  –השירותים 

בפנים החדר סמוך לקיר המערבי או שמא היה הצפוני , ניצבה מיטה קטנה , 

 בה לנתי באותם הלילות 

 חלקם המפחידים בבית סבתי .המעטים ו

 

 ארון הספרים הישן                   

המכובד בין "דיירי" החדר נשען אל קיר דלת הכניסה והחלון , אליו , אל תלעגו 

 לי , עיקר געגועי . 

חבוי בין מדפיו או שהיה  עלעלתי בדפי אלבום תמונות  פעמים ספורותשדומני , 

שם מצויה הרפתקה .  –כרוכים  וישנים , זכרתי - בין עמודי ספרים המונחים

 הישמר .  –הוזהרתי  דלתות הארון היו עשויות זכוכית וכילד קטן
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 לפעמים , כשבגרתי ובשעות של דמדומים אני חושב לי מחשבות , כי שם בצד 

הספרים  היו  אולי ,  צפונים מחברות , תמונות ומטמוני  זיכרונות גם של סבא 

 'חדרה' .. ויששכר מימי ירושלים ושמא  אף מהמושבה מא יא . של שלמה

 'הרובע' נפילת                 .

סבתא חיה נטשה הדירה אך ורק כאשר נורו פגזי הלגיון הירדני והגג החל 

 הווילונות, סאות של פעם ילבעור , כך נשרפה כל התכולה ,  השולחן הישן והכ

, פמוטים והנטלה ההקערות , ,הכרים שמיכות הפוך , הכסתות ,  –והפערענאס 

 .הקירות על שגם תמונות משפחתיות  (,איני זוכר האם היו )כלי האכל ואולי , 

 למעשה  הכול אכלה וכילתה הבערה .

 

  7441-הרובע היהודי עולה באש

 כרון לא משפחתי מ"בתי מחסה"יז –תמונה מפחידה  –לבדי 

צבעם , זאת כבר לא בשעה שחושך נעלם לאי שם , השמים נאבקים להחליף 

מאד לרתום . האם הייתה זאת  שאף שעה של חלום , וכן השעה שאת החושך נ

השכם בצינת  .שעה של סתיו בחלון ובלב ? או היה זה עם בוא האביב ? 

 .הבוקר , הקיצותי באימה משנתי, בבית סבתי, אני לבדי ולא בחלום
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ם שהתברכו בהם את אחד המשוגעיליד הבור שבחצר  –למעלה וראיתי עמדתי 

תמיד הטילו עלי ,  -חזות המראה והצליל של דמות "המתמיד" -"בתי מחסה"

, אימה ופחד עוד בטרם הביקור אצל סבתא , ויותר מקל וחומר , כאשר ומראש

 הזיכרונות הללו ממש טלטלו נשמתי משך הרבה שנים . .ללינה הושארתי

 באותם הימים...? –אז  אם דברתי וסיפרתי ולמי ?  על פחדיה

 טבק להרחה –שמעק טבק" חוויית התבגרות "         

 –ברחבת החצר ב"בתי מחסה" , מימין לכניסה הראשית היה ממוקם שער 

 פתח ליציאה ומבואה 

בתיה ושלום  –באשקה  לעבר "שער האשפות" . לידו התגוררה משפחת 

 פרנקל.  באשקה הייתה 

מא פנינה . יהטובה בחברות של אקוליה  –חברתה של סבתא חיה וביתם 

 בשעות אחר הצהרים 

הסבתא לדירת משפחת פרנקל . לפתע ,   הלכתי עם נשלחתי או , מימי החול  

אחד מחבורת הזקנים הקטן לכוד בתוך מוטת. זרועותיו של  –מצאתי עצמי 

 יושבי פתח השער. 

הסתם,  היה זה קשיש עבדקן , מדיף ריח חזק המוזר מאד ולא מוכר לאפי , מן

למנוע הרח  –טבק להרחה  זקן שלא ידע אמרתם של חכמים : "אין מברכים על

להיטיב עמי  ועם ריאותי על מנת להרחיב   -בהם"  ובוודאי לא התכוון העבדקן 

נשימתי . בידו האחת אחז בי הקטן והחלש וידו השנייה שלח אל קופסת הטבק 

ניפה אל פני ונחירי אפי  , עם הנף של כף ידו דלה והטמין בה חופן טבק , ה

הרח טבק . במאגר חושי אני זוכר את  –ובצהלה הריע והכריז : "שמעק טבק" 

 הריח ובעיקר "התקפת העיטוש" אשר חלפה עד 

 .החוויה נחרטה ולתמיד  -מהרה אבל  
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חיה שטמפפר ממפוני הרובע היהודי בעיר  –ומפתח על הצוואר  שרוך נעלים

 העתיקה

הצליח , כל  אימא כשוטר יהודי במשטרת המנדט הבריטיאבא יעקב בשליחות 

להגיע ל"בתי  מחסה' כדי לשכנע את סבתא חיה שתבוא , בטרם ,עוד ניתן היה 

חיה לא הסכימה לנטוש . הפורענות לעיר החדשה , אבא ניכשל ברצותו לשכנע 

 את הרובע .

אל ביתנו ברחוב פינחס הכהן בשכונת הבוכרים הגיעה הסבתא , תמונה אותה 

והתליון 'המפתח הישן' , כשרשרת  –אני זוכר ,  כשעל צווארה רק שרוך נעלים 

 מבתי המחסה . 

זחלה על היא כך סיפרה : כאשר גג ביתה החל לבעור ובידה אחזה שקית .

בית החולים  'משגב  ןניהמדרגות כלפי מטה אל החצר והגיעה אל המקלט בב

 לדך' . 

עברתי  וחיפשתי בהרבה  תמונות של המפונים   ילדים , קשישים ונשים . 

 הגברים והלוחמים נלקחו 

לשבי בירדן , המפונים רוכזו  בחצרות 'בתי מחסה' , ועומדים   דחוקים וצפופים 

 .בסמוך ל"שער ציון" 

 ת בני משפחה שנותרהתא חיה . תמונבמה שראיתי לא הצלחתי לזהות את סב

  ,רבה הראשי של העיר חיפה –היא של הוריו הקשישים של הרב יהושע קניאל 

בידה איידל לקחה הזוג הקשיש התנהל בכבדות במעלה  הגבעה...מרת  

בשקית נייר מעט מצות ,  ור' ישראל זליג מישיבת המקובלים "שער השמים" 

 שעון וניסמך על מקלו נושא צרור כבד...
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 ציון בדרכם לעיר החדשה –מפוני העיר העתיקה ליד שער 

 

 ל "בשכונת  "בית ישרא –הדוד יששכר וסבתא חיה   

חיה ויששכר התגוררו בחדר אחד. ברחוב שרבים מיושביו  בני המגזר 

 –שבשכונת הבוכרים  'יואל'האורתודוקסי . הרחוב בחצר האחורית של רחוב 

 'חדרה'השכונה בה התגוררו בעבר שלמה וחיה שטמפפר לאחר חזרתם מ

 לירושלים . 

אולי היה יתרון למגורים  .'בית ישראל'  ב 'זוננפלד'הרחוב מוביל לעבר רחוב 

לרחוב  ךסמו   ' (הרב אשלג'אפטייקר ) גר ברחוב  בשל הקרבה לאחיה מוטקה 

ר' ( וגם לאחיין ד"ר שמריהו  ) כיום רחוב 'עוז  'לוי פישל 'את שם אחיה שנשא 

ברחוב  -אז  וכמובן לא הרחק מביתנו  לוי בעל בית המרקחת הסמוך "רחובות" 

 .  'פינחס הכהן'

רותים הוביל מן הרחוב שביל מרוצף צר וישן. יאל החדר החשוך ונעדר הש

בחזית הבית בן הקומה האחת עמד מחסן אטום וחסום. של חברת המצות 

 משפחתנו.  בעלי המפעל מבני, גם הם "מאנישביץ" . אמרו ש

החדר היה למעשה חלל גדול ובו מוצבות משני עבריו שתי מיטות ברזל ובמרכזו 

 שולחן עץ ישן . בימות החורף נישא  בחללו הריח הנודף מתנור הנפט. 
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כעבור שנים  הייתה זאת רוח'ל ו. סבתא חיה הייתה עיוורת בשל מחלת הסוכרת

  לביתם ,והתגוררה בסמוך  ' קטמון' רחל אשר עברה מ –

 סבתא . אשר דאגה בתשלום , לתבשיל ולסעוד את

אלא כאשר 'שכונת הבוכרים' לא הרביתי לפקוד את  סבתא  כאשר התגוררנו ב

 . היה זה בכתה ב '  לא היה איש בביתנו  ובשל הכורח  המתנתי בביתה

במעלה רחוב   כאשר למדתי בבית הספר הדתי "מוריה" ששכן  ברחוב 'מלאכי'

  .הרחובות הסמוכים למגורינו  -'צפניה' 

והסיבה לכך לא לא נעימים ואפילו טורדים . הזיכרונות שאני נושא מבית הסבתא

 קשורה בה.

דירה הסמוכה לחדר של הגיע להתגוררנו  בשכונת "קטמון" , ר לימים כאש 

'הסדרן' "שתום העין" או בעל היה זה -שראל' דייר חדשי'בית  יששכר וסבתא ב

 . 'התבלול' , אותו זיהיתי וממנו יראתי 

"המושבה הגרמנית" בירושלים , הסמוך  קולנוע "סמדר" בשכונתב הסדרן עבד

לבית הספר ע"ש "אליהו הכרמלי" שבו למדתי  החל  מכתה ג'  . ב"סמדר" היינו 

 לילהת השבוע מגמר הלימודים עד שעות המימוהילדים מבלים כל יום 

 .'חמישה סרטים בכרטיס אחד' בוצופים :   

דמות 'הסדרן' לא הייתה לפי רוחי...תמיד קיוויתי בבואי לבית הסבתא , 

 להתחמק מפניו, שמא  יזהני...עם סבתא לא הצלחתי להרבות בשיחה גם  בשל

 דיבורה אך ורק  באידיש.  

  את השפה אמנם הבנתי מבית הורי אבל לא השכלתי לדבר בה בשיחה

'חדרה'  היה הדוד מאיר ,  לספר שבימי שהותם ב ינה נהגהפנאימא   קולחת .

 אחיו הצעיר של סבא 

 .גם הוא בביתם  מתגורר שלמה 
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 תמונה מטושטשת של העגלה שהובילה המשאות מתחנת הרכבת למושבה

עגלה  –סבא היה 'הרוקח של המושבה' , ויחד היה לאחים ''עסק'' משותף  

ארוכה ושתי פרדות , נהוגה  בידי מאיר ועיסוקה בהובלת משאות בין המושבה 

 הרכבת . ותחנת 

 

: "עברי דבר עברית"  ורק בעברית של שנות העשרים נאמן  לסיסמא ה מאיר

 וזועמת מאד על כך  .חיה , שהייתה רוטנת היה פונה מאיר לגיסתו 

 

רחוקה לגמרי מעולם אף אישה פסיבית , ו חיה הייתה  -סבתאבעיני כילד 

היום  וודאי מענייני בווהשיר מהשובבות , התנועה , הספר  הילדים והילדות

 והשעה.

 חיה –דמותה של סבתא  כך אני  זוכר את         

ואימא הייתה מסרקת אותה לאחר , כסוף ו.שערה ארוך  עדינות ורכות פניה היו 

שמאכלה מועט ומן היד לפה. רזה ולא גבוהה . צליל  צנומה ,שרחצה . הייתה 

 כאשר התרגשה היה מוגבה . אך -נמוך  קולה
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ברכות  למעט חיה לא הרבתה בדברים  , איני סבור שידעה קרוא וכתוב 

מילים  ותפילות אחדות . לפלא היה נחשב בעיני כאשר לעיתים בשיחתה ידעה

 לדינו , בוודאי מן השכנות ב 'עיר העתיקה'  . האחדות בשפת 

ואולי לא הייתי ראוי להם  . ללא ספק ,  גינונים של חיבה   -כנכד  לא זכורים לי

 .לא קלים היו ימי שנות חייה 

 . למעט עם  באשקה ולא התרועעה עם חברותסבתא לא הייתה אשת חברה 

משכונת  בת הדודה : אלטה שולמןעם מחסה" ועוד מימי  "בתי חברתה  פרנקל 

 "כנסת" ..

תחילה למושבה 'חדרה' ושם . 'טיול שורשים' עם סבתא ואימאכילד , נסענו ל 

מושבה אף היא קשישה עיוורת , שלמיטב זיכרוני ,  עמדה  -פגשה חיה בבת 

 בחצר ביתה במעלה הרחוב ) אולי ברחוב 'הגיבורים' ( מוקפת  בלהקת העופות 

שלא יכלו לראות האחת את  רבה הייתה ההתרגשות בפגישה בין השתיים ומה 

 כרונות מן העבר המשותף .ירעותה  אבל  השמחה  גאתה אף כאשר העלו ז

בשכונה שבדרומה אל בית הגיסה  ,  מ 'חדרה'  שמנו פעמינו  אל 'נתניה' 

 . והדודה חנה פרל

האווזים המצפים  –קצ'קעס עדת האת חנה פגשנו עובדת בחצר הבית וסביבה 

 להאכלתם .

 חנה הילכה יחפה , זקופה , חסונה , יפה , נמרצת ,  זריזה , חדת מבט , 

 ערנית , בהירה וצלולה .

 

 חנה פרל אחותו של שלמה
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יוסף  הדוד והגיס  –הבעל  נטנית , חגיגית יחד עםומיד אירחה אותנו בכרה ספ

באותו יום  לחיכינו חנה  שהגישההצוננים  הפירותעדיין , את וזוכר אני   חיים  –

 .היה טעמם כמשקה המלכים שוהם : האבטיח והענבים   של קיץ חם ולח

 הישנה קטמון   סבתא בביתנו  בשכונת

לאחר הקמת המדינה יושבה השכונה על ידי יהודים , רבים מהם היו פליטי 

'הרובע  היהודי' בעיר העתיקה , מלבדם גם משפחות חסרות דיור שבתיהם 

בימי הקרבות ושבאו משכונות צפון ירושלים וכן הוקצו דירות לאנשי  פגעו נ

 טחון.יכוחות הב

במכתביו לירושלים כותב ומבקש יששכר לעמוד על זכותה של חיה שטמפפר 

למשפחתנו עמדו ,כמעט  –דירה בשכונה . למעשה  זכותו לקבל ובעצם , גם

תיקה , אבא יעקב ממפוני העיר הע –שלושת הקריטריונים  לעיל : סבתא 

 מדירת חדר אחד בשכונה   -טחון  ואנחנו יויששכר נמנו  על כוחות הב

 , למרות שדירתנו לא נפגעה בהפגזות .  הצפונית 'שכונת הבוכרים'

רק דירה אחת ברחוב  –בדיעבד , אולי היינו זכאים , אפילו לשתי דירות . בפועל 

 הישנה . בשכונת קטמון 'ביל"ו'"העמק" שהפך לימים לרחוב 

 

 

לאחר בריחת התושבים הערבים אכלסו –שחזור הקרב בשכונת קטמון 
 אותה תושבים יהודים
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סבתא חיה התגוררה בדירתנו באחד החדרים ואך תקופה קצרה. סבתא לא 

אך דומני  שרות הסירים והמאכליםכאימא הקפידה ב. אמנם  רוותה אז נחת

 שסבתא דרשה הקפדה נוספת . 

דאגה להביא אלינו שהאישה החרדית מדיירות השכונה , רוח'ל  –כך גויסה רחל 

 מיוחדים  וטעימים . עבור סבתא תבשילים מזינים , חמים

בין אבא יעקב וסבתא חיה הייתה מתנהלת לעיתים שיחת ויכוח שאבא היה שב 

כאשר זאת ,  הפסוק :  " עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום"  וחוזר לעיתים על

 לעצותיה .לא שעה 

 . בחוסר דרך ארץ כלפיהנהגתי , ולא אחת  ,אני הנכד

שרק לאחר זמן רב הבנתי עד כמה . בעיקר זכורה לי פרשת  'גזיזת הציפורניים'

 אף כמה הלכות ומנהגים הקשורים לכך . למדתיו פגעתי בה

אולי בשעת קצוץ שסבתא שהייתה עיוורת , גדול היה עליה  המורא ,  

על שמא או חלק מציפורן גזורה על המיטה , או על בגדיה הציפורניים נשמט 

 קברם או להשליכם לאסלה. ל' ם''כול'לא תוכל לאסוף את  -הרצפה וכך 

הרוחות הרעות ,  -נבע  בשל 'האמונה' שהכוחות   הפחד העצום והנורא

 בידיים ורגלים  . - נאחזות בלילה בשעת השינה בקצות הגוף דהיינו , החיצוניות

הציפורניים' בנוסף לנטילת הידיים התדירה ,  ושטיפת כפות הרגלים 'גזיזת 

   . מרחיקות את כוחות הרוע ,כולן יחד , לפחות בערב שבת

ניים הגזוזות היא 'סגולה'  רששמירת הציפוהאמונה אימא פנינה גם הוסיפה  את 

 לתקופת "תחיית המתים" .

אני , כילד חילוני מנוכר וזר  לחלוטין לאותן השקפות ו 'אמונות' וגם  רחוק 

מקבלת השקפות 'אחרות' ,הוספתי חטא על פשע והייתי 'מתעלל' ברגשות 

 –גזוזות'...ואבוי לבושתי הסבתא ,  החבאתי והעלמתי ממנה  'ציפורניים 

 כלימתי ורגשי אשמתי עד לעצם היום הזה .

יתי תלמיד חרוץ , מקובל , אחראי , מנומס , שקט בבית הספר העממי  הי

 .ואהוד

נכנסה המחנכת  הנערצת לכתה וגוללה 'שוד ,בכתה ו' , והנה באחד הימים 

ושבר' , בפני כל תלמידי הכתה את המסכת הפרטנית של כל מעללי הנוראים 

  . הראויים אך לכלימה ובוז  , כפי ששמעה בפירוט רב ומדויק מפי אימא

 הוליך את בושתי...לבמשך חדשים ושנים , מאז ועד עתה איני יודע לאן 
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 תחת ענפי עץ התות אצל באשקה – בקטמון.          

 –הובלתי את סבתא חיה פעמים רבות אל חברתה עוד מ 'בתי מחסה' באשקה 

 . בתיה פרנקל 

השתים היו יושבות שעות רבות  תחת כנפי עץ התות ברחוב "משמר העם" 

הענפים הארוכים של העץ , העמוסים והכורעים  ' . רחוב ביל"ו' הסמוך לדירה ב

וה , וקריר ותחושת  אח מחסה , בימי הקיץ החמים העניקו  לסבתא מסתור

ישבו  על המרפסת   השתיים, וגם אחיזה בסביבה משתנה.  חברות ורעות

ומי   מיבפני חיה העיוורת ובאשקה הייתה יכולה  לפרט  –יציע כששימשה 

נות עוברות ומזדמנות. השתים דיברו שכשיחות עם  נהל העוברים והשבים וכן ל

 .באידיש 

 

לשפה , לדמויות ,  , שיחות היו החוט המקשר לעברה  למעשה עבור  חיה

זכרו  את הבן יהושע פרנקל ללרכילויות והזיכרונות לימי 'העיר העתיקה' .ואולי 

 . היהודי שבעיר העתיקה באשקה ושלום שנפל בקרבות  ברובע בן 

 החברה הטובה של אימא  , קוליה  מ 'נתניה'  פרנקל ואולי דיברו על קוליה 
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 ?בראשון לציון  'השדה'  מזרחי' ומקבוצת המ 'בתי מחסה' מ 'סמינר   

'דער קאלאך' שהתגורר בחצר 'בתי מחסה'  מתחת  –עוד זוכר אני  את  הסייד 

היה  –ואותו סייד , לדירת סבתא ובשכונת 'קטמון' ברחוב 'חזקיהו המלך' 

,במיוחד התרשמתי מהתבניות לעת מעת   'ביל"ו'מסייד בביתנו שברחוב ה

פרחים ולצייר הגזורות כפרחים שהיה מניח על הקירות ובעזרתן הפליא לסייד 

עם , זורמות וקולחות והיה מנהל שיחות רבות , ם למיניהם צבעוניים ומרהיבי

 . העתיקה ואנשיההעיר ימי אימא על 

 ב"בית ישראל" -חיה באחרית ימיה            

 סבתא חזרה לדירת החדר הצר , הקטן שלא היה חמים.

בחדר זה  התגוררה עם הדוד יששכר עד למותה , עיוורת  , חולה וכמעט 

 גלמודה .

 

 יששכר

משכונת  'קטמון' להתגורר ב "בית  ומשפחתה עברו   רוח'ל –היה שרחל  מזל

וכך זכתה חיה לעזרת רחל במאכל ,  משקה  ישראל" סמוך לבית הסבתא

 ובמעט הסיעוד הנדרש .

 עוד בחלקת הקבורה בה נטמנו נפטרה בכ"ט סיוון תשי"ג ונקברה   הסבתא חי

אחדים  מבני משפחתנו  ב "גבעת שאול" , בסמוך לכניסה , מימין לשדרת 

 . 821,  קבר  ', חלקה ה 'העצים  בגוש מספר ח

 לעד .  –יהיה זיכרה של חיה שטמפפר שמור ונצור בליבנו ואצל משפחתנו  
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 כתב מיכה כרמון-אשת הספר  -  פנינה

 

 בידינו רק מעט מזיכרונותיה הכתובים של פנינה .

כמו ילד זר אני הולך ותר את עקבותיה של -נשארו גחלים מהם גם עמומים 

 אימי ובעמום אני מחפש את הצליל .

 

 מ"הקבלה" ועד ל " הנסיך הקטן"

 

פנינה נולדה בבית האר"י הקדוש בירושלים העתיקה, הבית העתיק בן חמש 

 מוזיאון "חצר הישוב הישן" . –מאות שנים 

מתלמידיו  "המקובלים" אבל  –אמנם פנינה לא הייתה אחת מ"גורות האר"י" 

לבטח הייתה כל חייה "תולעת ספרים" , מ 'בית הספר לבנות ב' ברובע היהודי , 

.  ל סמינר למורות "המזרחי" בירושלים אל 'אחד העם' במושבה "חדרה" ומשם

יפו  ברחוב החנות הקטנה  –בקיוסק  הייתה, עיתונים מה הפלא שגם מוכרת 

 בירושלים . 

לה המדפים עמוסי הכרכים ועומסי הסופרים בבית הספרים לטרף קל נחשבו 

 . אתיופיהבבנין לשכת "בני ברית" ברחוב "ירושלים" 

 

 בעבר–ספרית "בני ברית ברחוב אתיופיה 

 

ב "בית  והעירונית "הפועלים" -ת "אחיעבר" שברחוב יפו והספריות גם בחנו 

כקוראה ותיקה וזריזה החזיקה בכרטיס המקנה  – הייתה אורחת של קבע העם"

 ובעונה של כמה ספרים . בעת לה השאלה  
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הקריאה ממש עד יום פטירתה , בבית החולים "הדסה" כאשר קשתה עליה  

, והיא כבר לא "בדמי ימיה"בת הע"ח,,ביקשה סבתא -'אותיות הקטנות' ב

קוראה נמצאה , ובעודה שרויה בדומיית חדר החולים  ,מספרי נכדיה,וקיבלה 

 הקטן" . את "הנסיך

 

 מימי הגן –מיכה 

ב'ליל עוצר' שהטילו החיילים הבריטים על  אני זוכר היטב כיצד ,כילד קטן בגן 

עברה לחדר דירתנו  ,מביתה הסמוך של הגב' הכטמן  רחובות שכונת הבוכרים

כל תכולת ארגז הספרונים בכריכות הנייר עטויות  בצבע  ורקומות בציורי ,

 .כלניות ונרקיסים שעוררו  את טעם הנאת הקריאה 

 ממש –אותן החוברות נקראו   –וכך בעזרתה של "פנינה" כך קראתי ל"אמא" 

 נבלעו כולם כאחד בערב או שניים .

היה זה גם  מאלחיקוי או שהרי לא היה לי מודל ל"אמא " קראתי "פנינה" ש     

 .שריד ל 'פואמה הפדגוגית' שנשאה פנינה מגרעין "קבוצת השדה" 

 .פנינה  –כאשר בגרתי מעט הייתי מבליע "אינה" שיש בו המצלול  של :  אמא  

 בימי בית הספר העממי

ראשונה , ישובה האמא ליוותה את  ראשית קריאתי , לא רק בתמיכה בקריאתי 

אלא , .  בחדר בשכונת הבוכרים הפרושה על גבי הרצפה  לידי על השמיכה 

כאשר הובילה ורשמה  אותי -שילשום  –אתמול , עבורי עתה כ כמו היה זה 

בחיי אל בית עקד הספרים "ירושלים"  ברחוב האתיופים , שם   לראשונה 

 התוודעתי  רק בנעורי  אל עלילותיו של "בלק" כלבו  של עגנון שממש אותו אולם 

 טיולים .עבורו שדה היה  –ה קריא
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 אולם הקריאה ברחוב אתיופיה

 

וחשוף קטן ....כמה  התאמינו פנינה היא שבחרה  עבורי את  ביכורי קריאתי...

 מאפו...ת ציון" ו"אשמת שומרון" של אברהם "אהב להשפעה הייתי...היו אלה :

,  כי אלה יהיו ביכורי קריאה האומנם יעלה על דעת מי  מאיתנו באלה הימים

 .ועוד  לילד בכתה ב או ג...?  ! 

צדקו כנראה הבוחנים של פנינה בסמינר למורות "המזרחי" כאשר כתבו 

בהערכה לשיעורי המבחן שהיא מתאימה עוד יותר להוראת מבוגרים מאשר 

 לקטנים .

 

 

 אברהם מאפו
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 'הנפש הקסומה' וגם  "בור סוד שאינו מאבד טיפה" –פנינה 

 

בית הורי בצד  ספרי הבלש  ו"עם עובד" בשם ספרו של רומן רולן , שנשמר 

 היטיב לאפיין את אמא .

בעוד אבא  שמר על פרסומים  מתולדות תנועת הפועלים העולמית וארץ ישראל 

הרי –וזיכרונות יחד עם ספרות השואה : יומנים , מחתרות  מימי המדינה בדרך

 .לא בחלה ברבים מהז'אנרים הספרותיים פנינה

כיכב אדגר  ו הסיפור הקצר ובראש ,הרומן הבלשי : המועדפים עליה היומבין 

ן לצמא בחום יום קיץ וכר יאלן פו וגם סיפורת המתח  .הספרים היו לה כמעי

 .למראשותיה בלילות  החורף 

'זקן   שאול אדעה .  האם מגבריאלמניין צצה תאוותה למילה הכתובה  ?  רק ל

" ארון ספרים" ? ואולי מאבי זקנה  בנימין שהיה דיין ? או  השבט' אשר נתכנה

שנים בדפוסו הירושלמי של  שהיה פועל עמל הרבה - בנו , סבה אברהם

הכמהה  ואולי ובעיקר  בגעגועיה של הבת השבויה באדמת הארץ אברהם לונץ 

 בנפשה עד כלות  לאביה שלמה בהיותו באוסטרליה הרחוקה . 

בנפשה הרכה ב"חדרה" בידי האדונים   שנטמנו  עוד מי יודע עוצמת הגרעינים

 –וברלס והנטיעות שטופחו בידיו  של  המורה הנערץ   המורים מדליה –

 המוערך והאהוב על תלמידות הסמינר בירושלים והוא : פייבל מלצר .

יג לספרים . כולם היו לה לאכסניה מלאה בחברים , קרובים ילא עשתה ס פנינה

 ואורחים .

 המעשה . –הפשט והמדרש של  הספרים היו לה לעיקר ולא תמיד 

אמא התברכה בזיכרון מעולה לטווח ארוך ,  הקריאה המרובה בטרם היות 

-שהיה צבור ומאוחסן   מתת של זיכרון  מפורש וחזותי הטלוויזיה העניקה לה

ואם נשאלה , היה נשלף ממאגרי מידע מדהימים בפרטנותם והיקפם שקודדו  

 .לספרייה מהלכת  שבשעה של רוח טובה  נפתחה בכמות ואיכות 

 התווספו רקמות קטיפה ללא צלקות זכירה . של ספרייה זו  מצעיה  על 

משנות נעוריה קנתה להבנתי אף אסטרטגיות למידה של שינון ותרומות מעולם  

 האסוציאציות .

י שירת המקרא ומיטב ממסות קפה  בפר –פנינה ידעה , זכרה ושלטה בעל 

ספרה , הייתה מתכוננת בחיק השקט והשלווה בטבע  . לבחינות ,כךהנביאים

 וה אצל הדודה אסתר.ותק –ובפרדסי פתח 
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  י כאשר למדתי לבחינות הבקיאות בהיסטוריוגרפיה  המקראיתבדרכה הלכת

ואת מקום פרדסי המושבה  מילאו הסלעים   באוניברסיטה הירושלמית

 והחורשות בדרום ירושלים. השיטה צלחה גם עבורי .

 

 הספר ' –'הטריפני  לחם  חוקי  מחסן הספרים  ו 

העביר תכולת פרנסתו  לבשכונת קטמון  התגורר שכן שהיה בעל משאית ו

 ז' הרבי ' מבעל –הייתה העתקת מעונו של רבו  דירות. אחד משיאי תפארתו

 בדרום העיר.  כן ונופש בימות הקיץ והחגיםתשהיה מש

לעיתים היו נערמים בחצר הבניין מכלים מלבניים גדולים עשויים עץ  ובהם   

כים שרידים חסרי דורש מההובלות . כך התגלגלו לביתנו עשרות רבות , כר

  .וספרים ממיטב הספרות האנגלית הספרות הרומנטית והסיפור הקצר

פיריות , מחזות ובהן הוראות קסאנתולוגיות מופלאות , אסופות של דרמות ש

 שלי...אמא שיפרה ידיעותיהוהבמאי ואף פואטיקה משל ויליאם המילטון 

חסן אחדים מאותם ספרים עדיין במ באנגלית קראה והפנימה הרבה מהיצירות .

 ליד ביתנו .

דוכני  –חלפו שנים , לא מעטות  מחנויות הספרים אף עוטרו בחזית בבסטות 

ואז , מכירה  "ספרים  רבותי...ספרים" ובהם ישן וגם חדש עברית בצד אנגלית 

סבתא פנינה יחד עם  מעט קניותיה בשוק "מחנה יהודה" הסמוך לביתה ברחוב 

עושה גם "טרף" לנפשה ונושאת ,   לאלה הדוכנים יזרעאל ,  הייתה מגיחה  

 הקיומי והכרחי באותו סדר של  –שלא יחסרו גם מנות המזון הרוחני  –שלל 

 "הספר" . –לחם החוק  שהואעניין ועדיפות  

 

 ניגונים שתלתם בי אבי  ואמי

 

מזמורים  בחרש ו  אמא לא הרבתה לשיר בקול אבל כן  זמזמה  לעיתים 

 . שכוחים 

מהדהדים באזני והומים במיתרי ליבי , משיריך אמי , עיני אעצום  אחדים עודם

 . והריני איתכם , בדופקי הם נעורים ושבים 

הבול המנדטורי  אלא צלילי : בשדמות  הכיפה על  'קבר רחל' אינו רק  מראה

 אפרתה , עלי קבר קדומים תאבל מצבת...בדרך בית לחם , 
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 לי !: בן לו היה מתנגן בחובי  רחל "העקרה" י בית וכאח לי מפ תמיד  בן מאז ומ

השם ילד קטן שחור תלתלים ונבון ,...אורי אקרא לו , אורי שלי , רך וצלול הוא 

רסיס נהרה , לילדי השחרחר .  "אורי" , :  שקלה אמא בטרם "מיכה" . הקצר

 "אורי" ! אקרא !  

שון לציון "השדה" ברא – הקיבוץ המאוחד ימי פלוגת  אל  ושמא בגעגועיה 

אולי , לא השכמתי עם , לא היו הדברים מעולם ואולי ": מאד  לשורר אהבה 

אאזין   הנה"  "שחקי שחקי על החלומות..."ומטשרניחובסקי את  : ..."שחר לגן

 "שיר ערשי  הרחוק....

מילות השיר  השגורות עלינו עד הלום העניקו  את חוויית  הדימוי ,  האנשה 

 ,המחשת ורטט  המגע .

הדיאלוג  ובו 'שירון לחנוכה' , את 'פלא פלאים' אמא  מצאנו דף בודד בכתב יד

היש לך סביבון , נא הגידה לנו וספר , את ילד נבון  , נא למתתיהו שלם :  שמע 

וירון , מסתובב הוא , וכא...הוא סביבון , טס  מראהו נא תאר , יש לי יש לי 

הוא ולפתע ם הוא עומד...ואילו אצל  אמא : מסתובב ומסתובב , ומתנדנד  ופתא

 ...'נושם'

, דולקת , ובחדר בלי שאון החנוכייה,שקט , שקט , שקט  ,שקט-ומעמנואל הרוסי

לפתע  הוא יושב , "אני רעב" יקרא אך עייף מסתובב לו הסביבון , מסתובב ולא 

אמא אני צועק ו,  הוא נופל אך לפתע :   ונוסח פנינהבקול , בבקשה תנו לאכול...

הרוסי רעב ורוצה לאכול , לא מרק ולא דייסה , רק לביבה חמה ומתוקה  ...אצל 

 'ביצה'  ו"לא קציצה" שהתחלפו ל 'דייסה' ומצה" "לא 

 למילים של עמנואל הרוסי  המילים בהשוואהכנראה שפנינה שינתה וגם במודע 

 לעורר את התיאבון של מיכה .  כדי   המיליםהתאימה  -לדעתי ו -הזמן ממרחק  

 שמן זית , נרות הדליקו יהי אור בבית ,  שימו שמן ב -קיפניס  לוין גם שירו של 

 במלוא שמנו ודקדוקו . נשתמר 

 :השתמרו השורות , 'בכתה אאולי , השתתפתי   ,כנראה,הצגה בה מגם 

, "לבן הוא דגלנו , בו נשמח בכל חגנו כחול לדגל , צבעים דגל דגל לי קטן ,שני "

המנצח , ערב ערב אנו  יהודה המכבים לכבוד ,  שמח חג החנוכה חג  :"וגם 

 . "ומדליקים את הנרות לביבות , אוכלים 
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 פנינה בבית ההבראה ב "מעלה החמישה"

 רק  מילות הקוד ששלחו  את אמא להבראה היו "אנגינה פקטוריס" , למעשה

.  המחלה   הלב –חשש  מפני המחלה המסוכנת שתסמיניה : תעוקת החזה 

 אפטייקר הדוד של פנינה.  יודעס אשת מוטק'ה –ממנה סבלה יהודית 

 את ההפניה להבראה כתב הרופא ד"ר נלקין .

 בית  באותם ימי הבראה , הייתי  בגיל של טרום או  גן הילדים  והפכתי לבן  

נה  פ, אסתר ואביגדור שרף והילדים אליעזר , דינה לויאצל מוטק'ה  ויודעס , פנ

והדיה , אביגדור היה מכין 'שקשוקה' ואצלו  למדתי הכלל שארוחה היא טעימה 

אך ורק נקייה. מהמכתבים  ,ואת הצלחת חובה להשאיר , בעזרת שיירי הפרוסה

שנשארו מהדוד יששכר ואבא יעקב למדתי שהתנהגותי השתפרה פלאים וזכיתי 

 -יששכרמלגן החיות ולסרט ו,הילדים  ,אותנו  שלקח -קים ייחודיים מאבא לפינו

 עד שנרדמתי. .בערבים  שהיה  עימי 

 

 ל 'חורשת גן העדן האבוד' מ "מעלה החמישה" אל 'ישעיהו'  ועד 

 

 קיבוץ מעלה החמישה

 

בהיות פנינה בבית ההבראה  בקיבוץ הסמוך לירושלים כתבה את  הפרודיה 

 אביב ואל נשות השפלה  :  -תל לבנות הבאה  המיועדת 

 מרתי / יא –אביב שמען קולי /  נשי השפלה האזנה –בנות תל ''
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"גשר  הרים / עליתן בפסגות שאננות /  אל תחפשנה את  –ה ונולבאתן כי 

 העדן האבוד" / "גן רשת והאהבה" / ולא ח

 ף רגליכן /  אל בהמוניכן תעלינה בהרים /   ואל תתנה בפוך פניכן /  ומנענה מטפ 

בקול מצהלות שאננים /  אם ממצהלות עירכן ושאונה /  ששונה וקול המונה ולא 

וה קראנה ויאפופכן /  בדממה וביחידות ולשקט ולשלנפשכן  / /  הפוגה בקשה 

נת ירניו /  הקשבנה לרואובהוד יפעת מקיו /  עלינה בהר / הסתכלנה בע

ובמסג' קרני טופי הרוח התמסרנה / ישיח האנקורים / לל –הצפרים / ולדו 

השמש התבצרנה /  ושבתן הביתה בריאות ורעננות / לקראת אהובי נפשכן 

 '' .נכונות

 

ב  'נשים "אמא אהבה את לשון המקרא וניכרת השפעת הנביא ישעיהו , בפרק ל

'במשכנות שאננים' 'ובמנוחות שאננות'  הרבה גם  ה שלום'ושאננות' וגם 'נו

 .בהשפעת הנביא הניצב לריב עם בנות ציון 

'יען כי גבהו בנות   'ג. ההשפעה רבה בפרק אליהןרק 'פנייה' -ואילו אצל פנינה 

 ף וים ;הלוך וטפיציון , ותלכנה נטויות גרון ומשקרות ) צובעות באדום עז ( עינ

 כנה , וברגליהם תעכסנה... 'תל

'ויאפופכן' במשמעות לאפוף , לעטוף , להקיף   - אמא הביאה גם לשון ייחודית

במשחק צליל ומילים למילה 'ניאוף' רמז  ארוטי  .וייתכן ואף רמזה מכל עבר.

וכולנו זוכרים שסבתא פנינה שמרה "חזקה"  , לאווירה קלה בבית ההבראה

 לקרוא בהגדת הפסח : 'שדים נכונו  ושערך צימח ואת ערום ועריה...'  

פנינה השתמשה גם בהמשגה מן המודרנה : "גשר האהבה" עליו נשבעים בני 

על זוגות האוהבים ומספרים  לאהבה נצחית , מתוודים על סודות כמוסים  רומא

המנעולים תלויים על פנס   הם שמותיהם וציון התאריך ים  עליהנועלים מנעול

לנהר הטיבר וכה רבים ומכבידים המנעולים עד  ואת המפתחות משליכיםהגשר 

שעיריית העיר נאלצת מדי שנה לפנות כמות רבה של מנעולים מחשש לקריסת 

 הגשר .

זכרה גם את : " גן העדן האבוד" זה שם יצירתו של המשורר האנגלי יאמא  א 

 מילטון .'ון ג

 

 

 

438



 

 

 תרגמה מפושקין  מתוך :  "יבגני אונייגין " –פנינה          

 

מצאנו כעשרה עמודים של תרגום , חובבני  ,בין דפי העיזבון והללו לא היו רבים

ולא מקצועי . בקריאה הראשונה היה ברור שלפנינו  פואמה בחרוזים . זיהיתי 

ונהר  עבורי היו : 'טטיאנה'והשמות המנחים - את היצירה רק לאחר חיפוש

"יבגני אונייגין" , הרומן בחרוזים  : 'הניבה' ) הנשפך אל הים הבלטי ( והתגלה

אלכסנדר  -גדול המשוררים הרוסים ממייסדי השירה הרוסית המודרנית   של

 פושקין. 

 סר בתים. יתרלפחות אמא תרגמה 

 יקה הרוסיתהיצירה היא הנודעת ביותר והמכוננת בתולדות הספרות והפואט

 –גרי התרבות הרוסית למדו ושיננו בעל פה רבים מחלקיה . ב'פרויקט  בן בו

של אברהם לוינסון . אמא  7391יהודה' מופיע התרגום המלא , מרוסית  משנת 

 .לא  ידעה רוסית והיא תרגמה מאנגלית 

ביצירה...גם לא הקפידה על רצף הבתים ,  פנינה לא סימנה כותרת , בית

הצבתי אותם זה למול זה )  עדיין לא השוויתי וזיהיתי כל הבתים המתורגמים 

 לתרגומיו החדשים של שלונסקי ( .

הנושא את שם  –בעלילה שמונה פרקים , את תמציתם  אפשר לקרוא באתר 

 .היצירה 

 
 אלכסנדר פושקין
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בחרה ב"יבגני אונייגין" ולמה -פנינה  –מדוע אמא  הייתה השאלה שהצבתי לפני

 .דווקא בבתים אותם תרגמה ? 

התעניינה  היא ראשית בשל העניין ברומן שהוא גם  ומאד רומנטי , , לדעתי  

בדמותה של טטיאנה , אישיותו של יבגני שהיא דמות   הנפשבתהפוכות עד מאד 

  היבטים . גם 'שטוחה' ואף רבת 

 .ניגוד אליוב יבגני בבחרותו וראתה  עצמה בעיקראולי קסם לה ו  

, אונייגין ,ממקור זרים לדלות לו מכובדה הציג פושקין : ' תכלית כתב וכך   

שקר , פה אבל לתוהו . חכמה , ספרים רבים התחיל לקרוא הוא , קרא קרא , 

 –הבל  שעמום , פה אין מצפון ושם טמטום , בכל יש חסרון ודופי , מה שישן 

 כבר תש , אך נתישן גם החדש ;...' כוחו

השקפות מלהיות ניזונה ואף  רצתה לאפיין דפוסים וקטעים מגדריים אמאוייתכן 

 אותן שזר פושקין לאורך העלילה . -מורות דרך לחיים -פילוסופיות  –

הקטע )  ...הנוטל  בו חלק .מספר ה וכך בסיום הפואמה  שם המחבר בפיו של

 :(הנועל בתרגומו של אברהם שלונסקי 

 –אחת היא לי , קוראי . מי אתה "        

 ...שלום ! ומצא אשר תמצא     

 אם סערת דברי מזכרת .       

 או שבתון מעבודה ,       

 תמונות חיים...      

 .ןב קטואך קורט לוא...      

 לשעשוע , לחלום       

 "ם !ו נא נפרד , שלויעכש      

 

 פנינה כרמון  -השוואת  התרגומים : אברהם לוינסון         

 אחדים  בתים מתוך להלן השוואה       

 בית  מ"ו  ראשון   פרק     

דעת חי בחלד  /  סופו לשנוא את הבריות  /  מי שהרגיש  –:    מי כבר   לוינסון 

 , אותו מבהלת  /  חזות שנים בלתי חוזרות  /    שוב אין נפשו בו מתפעלת...
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דעת  /  סופו לבוז לבני אדם ;  /  כל איש מרגיש  –שחי חיי בר  : כל איש פנינה 

  ו...יקסמנ יזכור ברעד  /  צל עברו אשר נדם :  /  שום פלא עוד לא 

 פרק  שלישי  בית  כ"ב  

חן  /  קרות כחורף וגאות ,  /  יושרות לבב ,  –בנות  –: ראיתי בין נשים  לוינסון 

אכזריות הן  /  מבינתנו מופלאות .  /  ביהירותן אותי התמיהו  /  בצניעותן 

ובחרדה עלי מצחן  /  קראתי את טבעית הפליאו ,  /  ברחתי אז מחברתן ,  /   

 התופת .  /  "נטש, אדם, לעד תקוה"  /   –כתב 

להן כנופת .  /  על שפת נבה אולי  –עורר אהבה ,  /  החרד גברים  –להן כחש 

 כאילו פגשתם . אתם  /  נשים

וצוננה ;  /  אינה נשחדת ,  : ראיתי אשת חיל נבצרת ,  /  ככפור זכה   פנינה

דקנות בת צם  /  וירום עיני הפליאוני  מתאכזרת ;  /  ונשגבה מהבינה ;  /  בה 

 השמים ;  /  אבל ברחתי מעימה ,  /  

פסוק של תופת , לי נדמה ,  /  קראתי על מצחה בפחד ;  /  "הואשו מכל תקוה 

 !"  /  לה צר היות 

הפל אימה גורם לה נחת ,  /  על שפת ניבה כדוגמתה  /  ודאי נאהבה ,  /  

 ראית גם אתה .

 פרק  רביעי  בית  כ"ב   

: את מי לאהוב ? במי לבטוח ?  /  אי איש ובנו לא יבגוד ?  /  מי לצרכנו   סוןנלוי

 , בלי הכרח  /  

דבריו ומעשיו ימוד ?  /  מי לא הפיץ דעות עלינו ?  /  ומי דאג לשעשענו ?  /  מי 

 על מומינו לא כעס ?

לשוא,   ומי אף פעם לא נמאס ?  /  קורא נכבד , רועה הרוח !  /  אל תכלה חילך

  -/  כי אם את  

עצמך  אהב ,  /  אהב את עצמך , כי הוא אך  /  דבר ראוי להתכבד ;  /  אין, 

  טוב ממנו  בהחלט .

  : את מי נאהב ? את יהבנו  /  על מי נשליך , ולא יבגוד ?  /  ומי נכון פנינה 

 במדתנו  /  כל פעל ,

/  ומי ברחימו  יטפחנו ?  /   מי /   מי לא יוציא דיבה עלינו ?    כל דבור למדוד ?

 .בנו לא יפסול 
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מי לא יטיל השעמום ?  /   הוי נפש תהו מחפשת !  /  לשוא , לשוא /     ?  המום

 כל הטרחה :  /  אהב נא רק את עצמך ,  /  קורא נכבד ורב החסד !  /  ענין 

 חשוב הוא : אין דבר  /  חביב ממנו  ויקר .

 

 מכורה לספרות הבלשית –פנינה   

 

 אמא הייתה מכורה , גם לסיגריות העממיות  כמו של "דובק" ומי זוכר את ימי 

 על" ? –"עדן" ו"אל 

 

 

כך אף לסוגה הבלשית .  מתי החלה ההתמכרות הזאת  ? לבטח , לא 

 מהתקופה שאבא יעקב היה סמל חקירות במשטרת ישראל .

התעניינה בתעלומה , את יהבה בהבטה לאחור ומחשבה שנייה סבתא פנינה 

עם הבלש  גיבור הספר , התעצמה אצלה הסקרנות  ואמונה השליכה  בהזדהות

בעיקר של "הרצח" ובעידן  הטלוויזיה גם  לדעת מי האשם...? מה היו המניעים

כמו זה שבין  .הבלש המשפטי . אמא לא  עסקה בבלש ההיסטורי והרחק ממנה 

 "מותחן האימה" . - הקטבים היה 

אדגר אלן פו מגדולי היוצרים של סיפורת המתח והספרות הבלשית   –האמריקני 

 היה לה  לאל נערץ .
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 "שרלוק   הולמס" הערצת   -קונאן דויל  

 

 

 שרלוק  הולמס וד"ר ווטסון

 

בהתפעמות על  טיולה בלונדון ועלייתה לרגל לרחוב בייקר מספר אמא סיפרה 

 . וווטסון  שרלוק הולמס  וב  אל "מקדש המעט" בו התגורר 227

 שרלוק וד"ר ווטסון היו יצירי כפיו של קונאן דויל הבריטי . 

עיצב  את  שרלוק הולמס  גם על פי  דמותו  הפיסית של הפרופסור בל , דויל 

 . קונאן  היה תלמידו 

דמותו הספרותית של שרלוק התאפיינה בקשת עשירה  וייחודית של תכונות 

מה היפנית .  נבון יצלף מיומן , מומחה באמנות הלח –וכישרונות  ,  אקדוחן 

סייען למשטרה והמודיעין וחד בהתבוננות , היקש  והפקת המסקנות ,

אומץ ו יחיד ומיוחד בפענוח פרשיות מסובכות וכן בעל עקרונות  ,הבריטיים

  ,לצידו  עמד-הנלחם כנגד ראש ארגון פשע גדול.    למרות  'השלמות' 

הקצין בדימוס , נכה  המלחמה המקדם את העלילה ומנתבה   - ד"ר ווטסון 

 לפתרון התעלומות.

שרלוק הולמס היה דמות בדיונית.  קונאן דויל המית אותו . אבל בלחץ דעת 

פנינה , היה שרלוק  "בן אלמוות" .  .  אצל נאלץ להשיבו לחיים הקהל בבריטניה

כלבם של בני בסקרוויל" קראתי יותר מפעם.  אם כן , שאת הספר –מה הפלא 

 חידה ,  רצח , מיסתורין , אימה –היש למי  ספק שרומן בלשי זה שיש בו 'הכל' 

 אינו מוצב בכותל המזרח של ביתנו ? ! –וגם ספור על "כלב" 
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 כלבם של בני בסקרוויל - עטיפת הספר

 

 

 " מלכת ספרי המסתורין "  -אגאתה  כריסטי  

 

 
 אגאתה כריסטי
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גם בעלת תואר "אבירות" של מסדר האימפריה  אלא אגאתה לא רק "מלכה"  

 הבריטית .

מי היה מאמין שכריסטי 'שיאנית גינס' במכירת ספריה סבלה  מדיסגרפיה  . 

האמיתיים ספור  –שמלכת המסתורין שילבה בתולדות חייה  ידעתם ם הא

 מותח של העלמות .

פנינה נתנה גם היא דחיפה צנועה למחסן של 'שיא הגינס'  , אמא הורישה לנו 

בעברית ואנגלית . דבורה ארליכמן וליליאן לוי שהיו  הרבה מספרי אגאתה

לא אחת החליפו ביניהן והמתח גם הן היו תאבות לספרי הטובות  ,  חברותיה מ

 אוצרות הספרים . –מלוא צרורות 

 

 וטלוויזיה  בתיאטרון 

 

כאשר היו הורי צעירים הירבו לצפות בהצגות התיאטרון של "הבימה" ו "אהל"  . 

יעידו על כך גם התכניות להצגות  עוד מימי "בערבות הנגב"...שנשארו בביתנו. 

ירושלים.  לאחר ההצגה ,  הצופים "אדיסון" ב . המחזות הועלו באולם ההיסטורי

 להם.חזרו לפרברי עיר הבירה  באוטובוסים של  חברת "המקשר" שהמתינו 

 

 תיאטרון אדיסון שהיה ברחוב ישעיהו

 

ולא רק   דין" בתיאטרון "ציון" –א  גם אני כילד זוכר את הצגת "תעלולי נאסר

את 'בוכרה היפה' אלא עדיין באזני 'צלצל קתרוס , צלצל בעצב , נגן מיתר שלי 

 הצגת "כבלים" . מנוגות..' ובאפי ריח התפאורות של בית הכלא 

לם ואני אף זוכר את יהושע ברטונוב , בהצגה יומית  של "הציפור הכחולה" ובא

 "אדיסון' הענק אך ורק מניין אחד של צופים .
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 אשר יפר את הכלל : "ההצגה צריכה להימשך " .מי הוא 

 

 

 השחקן יהושע ברטונוב

 

 הטלוויזיה הקטנה של אמא          

 

היה זה בערוב ימיה. ליד מיטתה , על השולחן העתיק ובעל היוחסין  , הכבד , 

ליו גם אבא יעקב  בעודנו חי , ישב ערחב המימדים ולו המגירות העמוקות , 

וכתב על משוררים וסופרים מבין  יהודי מזרח אירופה , רשם ביקורות על 

אותו "השולחן" , ניצב לו  על . –כתובים ומענייני סדר היום הפוליטי והציבורי 

ושולח מעל הצג תמונות מתחלפות   אור המסךגיח הוממנו  מקלט טלוויזיה קטן

 בקול וצליל .החדר  הממלאות את 

 : צופה באהבה ,  יה על המיטה , כבר במשקפים ,ראשה על הכר ובפיה הסיגר 

סרטי המתח ב סי  - בי  -הבי בסדרות הרומנטיות של -פנינה  –אמא  –סבתא 

 הקול , עלו ובאו קומדיות  מרחיבות ריאות ומתרגלות את מיתרי ואז והבלש 

 מעדנות של נחת לנפש ולעין . בצבע או בשחור ולבן ומעניקות 

 סבתא  שלנו אשת המילה הכתובה והנשמעת.-כך נזכור את אמא 
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 אחיה היחיד של פנינה–יששכר שטמפר 

 

 

 

 

 

 . 9191נולד בשנת  -ששכר אחיה הצעיר והיחיד של פנינה י

 יששכר בער הלוי סגל. -בעלה של הסבתא מריל  -יששכר נקרא על שם סבו  

)על משפחת הסבתא מריל כתבנו בספר הרוקחים לבית גבריאלוביץ המופיע  

 (. carmonia.netבאתר 

יחד עם פנינה ויששכר היו קשורים מאד האחד לשני ייתכן וקשר הדוק זה 

לכך שיששכר נותר רווק ונישא רק  והביאהאחריות הגדולה שחש כלפי אימו 

 בגיל מבוגר זמן לא רב לפני מותו.

פנינה החליטה  -לערך  91טרליה כאשר יששכר היה בן נסע לאוסשלמה אביו 

 האמא חיה הייתה שבורה וחולה.. לעבור אז להכשרה קיבוצית מחוץ לבית 

 היו אלה תנאים לא קלים לעבור בהם את תקופת ההתבגרות.

 משפחתו כשהיה ילד קטן  בן ארבע לערך. עםיששכר עבר לחדרה 

 בבית הספר בחדרה.את שנות לימודיו הראשונות עשה 
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הספר לבנים ג' ברחוב הרב -ערך חזר לירושלים והחל ללמוד בבית בן עשר ל

 קוק.

חברו לספסל הלימודים היה אחיה של אימי יהודקה שהיה ילד חברותי מאד 

 וביישן.וזכר את יששכר כילד מופנם 

  הספר תחכמוני. - ביתללמוד בבהמשך עבר יששכר 

 

 יששכר בנעוריו

 

לאחר תקופה של  נסיעת האב לאוסטרליה ,החזרה לירושלים,המעברים 

ר שהיה גם כך ילד מאד רגיש שכפגעו מאד ביש -כשלונות במציאת עבודה 

 ומופנם.
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עם שלמה שטמפפר  היכרותובמכתב מאוסטרליה כותב בן משפחה עקיף על 
 יששכר. בנו הרבה לדבר עלששלמה מאז הגיע לאוסטרליה ועל כך 

 יסורי נפש על מצבו של יששכר שנעזב במצב קשה בארץ ישראלשלמה הרגיש 

רהוט  שיששכר נשאר אדם רגיש ומתחשב, מכתבים שנשארו מצביעים על כך

 כפנינה אחותובכתיבתו מאד 
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 פנינה ויששכר בחדרה

 

 ככל הנראה לאחר חזרתם לירושלים חיה והילדים פנינה ויששכר האימא
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גדולה יששכר היה חרוץ ואחראי מאד לא בחל בשום עבודה והרגיש אחריות 

)עם  למלחמת השחרור ועד קרוב 9191מאז שנת כלפי אמו החולה והבודדת 

וכן בתפקידי שמירה עבד יששכר בשמירה בשדה התעופה עטרות  הפסקות (

 .באזוראחרים כנוטר 

 המלח.-לפני כן עבד במפעלי ים 

 לצבא. גויסבמלחמת השחרור 

הכנסה בירושלים ברחוב שלומציון -מת המדינה החל לעבוד במשרדי מס קעם ה

 המלכה.

 דירה צנועה בקרית היובל. במאמצים רבים הצליח לקנות  

ונדמה היה כי סוף סוף יזכה לחיים   אישהבתחילת שנות השבעים נשא 

 מאושרים יותר משהיו לו.

העובדה שהינה סובלת  אולם מהר מאד התגלה כי אשתו הסתירה ממנו את

 מהתקפים של מחלת נפש.

בהפרש של נפטר לאחר התקף לב  9111יששכר סבל בשקט אך ליבו נשבר.

 מיכה.שלשה חודשים מיעקב כרמון אביו של 

 קבורים זה לצד זה בהר המנוחות בירושלים שניהם 

 

 ה כותב על יששכר שטמפפר מיכ

 ליהדוד היחיד שהיה                             

הדודות צילה  , צפורה ובנה  סבתא  וסבא ורבים מבני המשפחה של אבא יעקב 

 הושמדו בפולין בתקופת השואה.

 יששכר ,  מרבית ימיו היה גלמוד ונותר ערירי .

אמא  וסבתא  התעקשה , וזה לא אפיין אותה , לקרוא לשם בננו  –פנינה 

אבי  "יעקב" שנפטר התינוק , לאחר תמר ועומר גם בשם "יששכר" יחד עם שם 

 חדשים ספורים לאחר מות יששכר.

התלבטנו ביותר , בתיה ומיכה עד 'שנפל האסימון' והצענו את השם : "ישי" 

 –שהוא צירוף : יששכר ויעקב . בתעודת הזהות אף רשמנו  וכך נקבע : ישי 

 יעקב  ונחה דעתה של הסבתא פנינה .

 פרקים בחיי יששכר                

 ו רשימה סדורה , אני מנסה לדלות נושאים ותקופות .אין לפנינ
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 עטרות -נוטר בשדה התעופה 

בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות היה נוטר בשדה התעופה בעטרות 

 הסמוך לירושלים .

 

 

 

 9191-9191נוטרי שדה התעופה בעטרות 

זכור לי כילד קטן כיצד נשא אותי ,  או על כתפיו שהיו צנומות למרומי מגדל 

מגדל השמירה , עדיין ניצב למול עיני מראה השדה  הפיקוח ואולי היה זה

הנרחב ,  מעבר למסלול באחרי הצהרים של יום סתיו וקרוב אלינו פרות 

מורא וכן קריאות  –מלחכות עשב שהטילו עלי הילד משכונה צפונית בירושלים  

 עידוד וחיזוק שזכיתי להן מחבריו הנוטרים , של יששכר .

יעקב . יששכר  –ת יששכר ב'נוטרות' גבה  ממנו  עדות סבא אבא על תקופ

 .המוקדש לנוטרים : " לאש ולמגן"  מאוזכר גם  בספר
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בשדה התעופה עטרות )קלנדיה( הוא מספר על שמירה בקו יששכר מספר על שירות 

 .המים בנווה יעקב על התחבורה ולווי האוטובוס לירושלים וחזרה 

נוטרים  בנפרד מן הנוטרים שהיו במושב עצמו ואשר  91בעטרות היה בכתה של 

 נפתלי ברלינסקי.– מפקדם היה אבא שלי

 את הוצאת ספר הנוטרות "לאש ולמגן"קרבהמשך דבריו לפני עריכה שנמסרו ל
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תיאור  שירותו של יששכר בעטרות בכתב ידו של יעקב כרמון לקראת 
 הוצאת ספר הנוטרות לאור
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 9191-9191העבריים בעטרות משטרת הישובים 

 

 

 מתנת הדוד יששכר  כנראה גם מעשה  ידיו   -'העגלה הקטנה' 

השם : דוד יששכר מעלה תמיד בזיכרון וממש למול עיני את תמונת "העגלה" 

 הקטנה , השטוחה 

והכתומה העמוסה בשלג ואני הקטן לידה עטוף במעיל וראשי חבוש בכובע צמר 

 מגן מקור בחצר

'פינחס הכהן' בשכונת הבוכרים , כיום נותרו הבית והחצר והיו  ביתנו ברחוב

 מבית  מגורים ל'תלמוד 

תורה' ברחוב 'יש"א ברכה' . אותה עגלה של כמטר על מחציתו הועברה  אף 

 לבית ברחוב ביל"ו ,
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חלום חיי כילד היה להרכיב לה גלגלים כדי שכלבתנו דאז 'לבנה' או שמא 'חומי'  

כאותן מזחלות שכה אהבתי לקרוא עליהן מתוך ספרו של  ישאוני במורד הרחוב

ג'ק לונדון : "פנג הלבן" , הספר המועדף עלי עד עצם היום הזה ופרקים ממנו 

הממושכת  בבית   -קראתי בשקיקה בימים האחרונים לשהותי  האחרונה 

 החולים "הדסה" לאחר ניתוח לא קל .

 מיכה בשכונת הבוכרים עם העגלה שבנה לו יששכר

 

 

456



 

 
 

 יששכר הדוד הדואג

עוד בטרם המלחמה ואני רך וקטן בשנים , אבל בטווח הזיכרון , כאשר אמא 

כך קראתי לדוד של  –פנינה שהתה בבית ההבראה ואני בבית 'הדוד זיידע' 

 יששכר ופנינה , הוא מוטק'ה אפטייקר , 

כותב ומדווח  יששכר  -ובהשגחת וטיפול פנינה לוי ואסתר עם אביגדור שרף 

בהתנהגותי ,גם בהרגלי האכילה , השינה  המוקדמת  לפנינה על השיפור שחל

עקב ודוד יששכר נמצאו עמי רוב יוהעריבה , קל וחמר עלייתי במשקל . אבא 

 .לא לדאוג –שעות היום  ויששכר , אפילו עד שנרדמתי...העיקר 

 

 

 שיירות של משאיות  מדגם  ברוקווי –זיכרון ילדות 

תוצרת מפעל ים המלח  , המשרכות דרכן לאורכו של היום המשאיות עמוסות 

סמוך לביתנו בשכונת הבוכרים , ולעומתן גולשות ביעף ,  במעלה רחוב יחזקאל

 קלות ועולזות  משאיות  ריקות .

במבט לאחור , כנראה נצרבו  התמונות הללו בזיכרוני באותה עת  בה הוטמעה  

 ם המלח .בי  גם ההבנה שהדוד יששכר עובד במפעל בי

 

 במפעלי  ים  המלח

מתוך הזיכרונות  בתוספת תמונות הדמיון היוצר והמשלים אצלי , צצה ועולה 

התקופה עליה ספר  יששכר שעבד בשלהי ימי המנדט הבריטי במפעלי ים 

 9191צבע ופונה בדרך האוויר למרכז הארץ . בקיץ  –המלח , אולי כסייד 

למעין "סיר  ישראל . סדום הפכההייתה סדום נצורה ומנותקת משאר חלקי 

 –בתקופת הפינוי הייתה לאנשי סדום  'מחלת  האוירוניטיס'  -לחץ".

שהתאפיינה בעצבנות מוגברת ושאלות אין קץ : 'מתי  נטוס מפה ? ' . המילים 

 אווירון !  –חופש  –החוזרות היו : מים 

ר לנחיתה התקיים רק הקשר האווירי ,  למטוסים המתאימים , הוכשר מסלול קצ

הביאו : אספקה , כלי נשק , תרופות , דברי דואר...ופינו  והמראה . המטוסים

 את הללו  שלא  היו כוח לוחם .
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 שנות הארבעים-מפעלי ים המלח

 

 מכתבי יששכר ממלחמת העצמאות

נישמר קובץ מכתבים  ששמרה אמא פנינה  , מהתקופה שבטבורה מלחמת 

 העצמאות .

כגלריה שבה מוצבות גם תמונות 'נוף' סביבתנו  וגם  המכתבים עבורי כמוהם 

 בני המשפחה והקרובים לנו  .ביותר .

יששכר עבד במפעל המלח הדרומי  בסדום . המאוחר מבין שני המפעלים 

לפני קום המדינה . במכתבים ציין : ים המלח ) דרום (  שהוקמו לחופי ים המלח

יששכר שבית החרושת אינו  מספר 9191וכן  ים המלח ) סדום ( . באפריל , 

בדה  בעין ארוס ועיןעובד לגמרי  גם בגלל שמקורות המים  המרוחקים 

 מקולקלים ואין יוצאים לתקנם . אין כמעט מים לשתיה כי הם באים מספייה

מבקעת  צוער הירדנית ( , את מי השתייה שהובלו בספינות ,  –צאפי  –) א  

המצב גם כן קשה . רבים  מכוחות הביטחון   –קיבלו מהמפעל בצפון . באוכל 

 91 –עוסקים  הועברו ) מצפים לתגבורת של מאתיים איש (  ולכן הפועלים

 שעות ביממה בשמירה .
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 ים המלח-מגורי העובדים

 

הפרטים  ברדיו "יששכר מרגיע ,   -"אין מה לדאוג לי -אני בריא ושלם  "

ובעיתונות אינם מדויקים . אמנם נחטפו בעורמה חמישה עובדים ע"י הירדנים  

בתואנה שחצו את הגבול במרמה אבל הם חיים ומצפים למשפט ...חבר הקיבוץ 

 שהוטס צפונה נפצע מפליטת כדורים ... בסדום מאזינים ל"קול ההגנה" 

 .  "יום הקמת המדינה ( )  התחנה המחתרתית של ארגון "ההגנה" שפעלה עד 

: "עברנו את הפצצת  כותב יששכרבמכתבו מיד עם  'ההפוגה הראשונה' ) ביוני (

 מקבל איני האוויר והרעשות התותחים ...אני בריא ושלם   אבל  מלא געגועים 

מכתב. , כתבי בהודעות דחופות בעיתון , איני בטוח שאכן יגיעו   -ממך פנינה  

 אחיך ,בנך , גיסך  ודודך"ה תקרא ותעדכן  אותי דבורואראה בעיתון אבל 

 כך חתם יששכר על אחד ממכתביו בתקופת המלחמה.

וגם  : דאר  119הכתובת : יששכר שטמפר  ים המלח ) סדום ( תל אביב  ת . ד 

 9 -בסיס   911צבאי  
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'בהדרגה' מהמושב אשת זכריה  ארליכמן :    –דבורה מלר  –הייתה'הבלדרית' 

של  - כמוה כאחות-החברה הייתה  –דבורה .) = 'כפר מעש' ליד פתח תקווה ( 

 העתיקה בירושלים . -פנינה עוד מימי העיר 

 לפנינה  בימי 'ההפוגה' : ''..אולי תוכלו לסדר לכם  דרכיות כותבת דבורה כך ו

"פאס" ( מירושלים ותבואו אלי יש לי מטבח גדול וחדר  –) תעודות מעבר 

דתייה הייתה  –דול...לאמא שלך אקנה סיר וצלחות אחדות ) חיה שטמפר ג

הדודה  –לרחל שומכר דבורה ושמרה כמובן על 'כשרות' ( ''  במכתב אחר פונה 

פנינה ויששכר , כדי לוודא שלא העתקנו מגורנו מרחוב פינחס  הירושלמית של

קיבלה  לאחר ששלחה כמה מכתבים וטלגרמה בדאגתה לשלומנו ולא 99הכהן 

 מענה .

דבורה העבירה לירושלים מכתבים ודרישות שלום שהביאו אליה למושב חבר 

שהגיעו מסדום  וכך הרגיעה : ' יששכר נמצא בסדום ,לחדר עם יששכר  ושכנה 

בריא ושלם , נראה טוב , מצב רוחו מצוין , יש להם מספיק אוכל , עתיד לבוא 

האם אמא ) חיה  שטמפר ( "שואלת : היא לחופשה אם יקבל דרכיה ...' ו

) אחרי נפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה , שוכנו רבים  "נמצאת בקטמון ? 

 ממפוני הרובע בשכונת קטמון  שנכבשה זמן קצר , בסוף אפריל ,  קודם לכן ( .

 'ההפוגה הראשונה' .  -דבורה לפנינה  בימי  כותבת  "...אשלח לך חבילה ..."

 זיכרון לאורך הרבה שנים . -מעוררת אצלי רטט של גלי  –החבילה 

 היה זה ארגז עץ רגיל בצורתו  אבל מאד מיוחד בתכולתו .

כמה ערבו לחכינו וגם לעינינו  ביצי התרנגולת הצחורות , וטעמם המתוק 

האדומות הגדולות והמלפפונים הרכים עסיסיים  וגם  החמצמץ של העגבניות

 נוקשים...

מלאך המרענן  זכה למקום של כבוד בביתנו  בקטמון , שם על ה -ארגז העץ  

ניצב שנים רבות מאד במלוא כובד האדמה הירושלמית בקרבו  המרפסת

 וצמודה לחלציו בדפנות , ונושא בהתמדה משנה לשנה את צמחי הגרניום . 

יששכר , באחד המכתבים מקווה שדבורה שלחה ' כמה  מצרכים חיוניים ' 

לירות שהיו לי , במקומך ) פנינה (  אני מקוה שהיא  91לה  ובתמורה " שלחתי

 קבלה אותם ''.

 .אני מיכה מקווה  מאד  , שדבורה  היקרה 'לא נעלבה'
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 קטע ממכתב של דבורה ארליכמן

 

עבודתו של יששכר בתקופת המלחמה .נכספה וכלתה  נפשו  -לקרוביו  

אצלו , לדעתי ,  העצימהוהימצאותו בסדום המרוחקת והמנותקת מערי הארץ 

 את תחושות הקרבה והאחריות שהיו נטועות באישיותו  .
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עיון במכתביו מעלה את דאגתו והתייחסותו ליקרים לו ובמיוחד לאמו  החולה 

ה לעיר החדשה לאחר נפילת והבודדה שהתגוררה בעיר העתיקה עד לפינויי

 הרובע היהודי

 -לפנינה בני משפחה וידידים המוזכרים במכתבים נוספים

..אל תדאגי , דאגת חינם , כי היא דאגת חינם  בהחלט..איך עברתם את "

 הימים הקשים של הקרבות וההרעשות בירושלים ?

איך התקיימתם ואיך אתם מתקיימים ?   מה מצב הרוחות בירושלים ? איך 

עברתם את הימים והלילות המפחידים והנוראים  בירושלים ?  הנני בריא ושלם 

 ומקווה שגם אתם , שכבר הבראתם כולכם ממחלתכם ."טוב עשית שקנית 

 ) פנינה ( מעיל " .

קבלתי מכתב דרך הזקנים קניאל ) הורי הרב , בן - חיה שטמפר – סבתאעל  

חיה  כותבת ששלומה  –משפחתנו  ,יהושע קניאל  לימים רבה של חיפה ( היא 

 כשבעה שבועות טרם נפילת הרובע היהודי . -תאריך המכתב  -טוב  

בעיר העתיקה  הגיהינוםאיך האמא עברה את שבעת מדורי "ולאחר שבועות , 

 ות בירושלים  החדשה ?האם האמא מקבלת תמיכה ואחרי הפינוי את ההרעש

) עזרה ממשלתית למפוני הרובע ( או שזה  ) כאילו נותנים ( רק בלוף ?חשוב 

לי לדעת  האם היא מקבלת  עזרה ובאיזה צורה  ? !תאמרו  לאמא  שאין לה 

מה לדאוג אני נמצא במקום טוב ) אחרי שפונה למרכז הארץ , ללוד ואחר כך 

 .ליפו (

בת הדודה של חיה  בשכונת "כנסת"  -אצל אלטה ) אלטה שולמן  האמא

מתי  היא תקבל כבר דירה  , למה היא מחכה  ? לפחות שקט  –בירושלים ( 

בירושלים .עבור אמא אקבל תוספת ) השלמה ( למשכורת , אמא צריכה לקבל 

צריכים לסדר   -( מוטק'ה ) –פנינה , יעקב או מרדכי  –גם עבור הלבשה . את 

 .."את כל העניינים האלה אחרת לא יתנו 

 "היכן הוא נמצא ) במלחמה (איך הוא מרגיש...?"- הגיס –על יעקב 

 -פישל לוי  האח של חיה –האלמנה אשת הדוד פישקה  –אסתר פישק'ס 

אסתר מתחילה לקום מן המיטה , היא אצל טיכו )רופא העיניים ( הניתוח "

 הייתי אצלה פעמיים...הצליח יפה והריפוי מתקדם טוב , 

 ".מה נשמע אצל אסתר פישק'ס  ובני ביתם ?

 הדוד מרדכי  לוי אחיה של חיה  -מוטק'ה אפטייקר   –'מורדכה' 
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בחודש יוני יששכר עדיין לא יודע שדב , בנם ".מה נשמע איתם ?מה עם דב ? "

 9191במאי  11 –של מרדכי ויהודית , נהרג על הר הצופים בקרבות ביום  ה 

 בחודש יולי כותב יששכר : " תמסרי את תנחומי הרבים , על מות דב הי"ד , רק

 אצל הדוד בבית.

. 

 דב לוי שנהרג על הר הצופים

 

החברה של  –) בתיה  ושלום יהושע פרנקל בנם של באשקה גם על  מות  

. יהושע נהרג בקרבות בעיר העתיקה יששכר חיה מהעיר  העתיקה (,לא ידע 

מתילדה ויפה היו  . האחיות של יהושע : קוליה,9191 במאי  91-ה  ביום

 כרמון . –חברותיה הטובות של פנינה שטמפר 

 בנו של פישל לוי -מה שלום ישראל ? בן הדוד 

תקווה ובנתניה היה יששכר  -עם בני הדודים והדודות הרבים גם בפתח 

 ) אלמנת  מנחם ? מה שלום אלטהבקשרים  של ידידות רבים ועמוקים  .

 שולמן (  

) אחות דבורה וצפורה , לימים אסתר מלר יששכר מספר על פגישתו  עם  

 צפורה אפשטייןאשת חיים רוז ( שבריאותה השתפרה .כותב גם על   -אסתר 

יהודית ושולה וכן על משה .זוכר ומתעניין בבני המשפחה  -והבנות  המגויסות  

וונתך שרה אורנשטיין , האם קיבלה פנינה , איזה מכתב ? למי כ –באוסטרליה 

, הבת  ממניה גולדויץשרה פרדל ? יששכר מביא גם דרישת שלום  –האם 
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אצלם אף   בנימין ועליזה דיסקיןדודה של אבא יעקב. ואף מה שלומם של 

בירושלים של  –עבדה סבתא פנינה וגם בחנות הקטנה ליד "אגד" ברחוב יפו 

ירחונים בעברית ובשפות  שנות השלושים . כמוכרת עיתונים , שבועונים ,

 נוספות .

 

 מכתבים של יששכר לפנינה  מתקופת מלחמת השחרור
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 אביב -בתל 

בימי "ההפוגה" , במהלך  'מלחמת העצמאות' זכורה לי הנסיעה עם אמא 

הצפוף ואפל  בצאתו מירושלים  בדרך העוברת  ברחוב  –באוטובוס המשוריין 

הצר שבין שכונת "כנסת"  מעבר לשוק ב"מחנה יהודה" .  "דרך בורמה" הייתה 

 אפופת אובך  ושמא ענני אבק . 

470



 

 
 

 

 8491דרך בורמה 

 

 

 אישור יציאה מירושלים בעת ההפוגה פנינה ובנה מיכה בן שש
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את   פגרת "ההפוגה" עשינו אצל צפורה אפשטיין  ) לבית ליפקין ( חברת 

) כמו  דודה  ואחות ( עוד מתקופת 'העיר העתיקה' . צפורה  אמאהמשפחה של 

 המיתולוגי בתל'  ,שהיה צמוד לקולנוע "עדן" התקווההאלמנה התגוררה ברחוב '

אכה וריחות...מי אביב והמושך הימנו לרחוב שבזי. העטור בחנויות , בבתי מל

עוד מן 'הגזוז'  הקר בעזרת גושי הקרח במכל  מן המשקה    יתנני  היום ללגום

 שהיה נמכר בכוס של  הוורודהצהוב או 

  זכוכית .

 

 

 אביב -עגלה לממכר גזוז בתל

 

 

בתל אביב נפגשנו עם יששכר  שהיה  מגויס , ונותרה לעדות ומזכרת התמונה  
והמחויכת כאשר אנחנו יושבים על הספסל בשדרות רוטשילד ביום  המפויסת

הצלם  העומד רכון מעבר לשרוול  וגוף  נוכח  בוודאיבהיר ושטוף שמש 
 שעשה מלאכת יומו באמינות  למען זיכרון הדורות .המצלמה  הארוך 
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 השחרור במלחמתומיכה בתל אביב בעת ההפוגה פנינה יששכר  

 

 ב"מעלה עקרבים" 

בשנותיה הראשונות של המדינה עבד יששכר ביחד עם  סוללי הדרך לאילת 

העבודה  הלא קלה ב"מעלה עקרבים". כנראה  שהקשיים  והרבה לספר על

את התקופה שהיה מאושפז בבית  הפיסיים פגעו מאד בבריאותו  ואני זוכר

 אף להכין על מנת החולים "שערי צדק" ואמא הרבתה לבקר אותו ולמיטב זכרוני

 להביא אליו מאכלים מבריאים כגון  תבשילי בשר עוף  וארז...

 

 פריצת הדרך לאילת
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 האופניים  –'הרכב' 

בתקופה של ערב ה "בר מצוה" שלי, כלומר במחצית שנות החמישים , הגיע 

 יששכר משכונת "בית 

חיה שטמפר ,  –ישראל" , מהחדר הקטן , העלוב בו התגורר עם הסבתא 

אופניים ) לא  יד ראשונה (  אותם רכש . התמלאתי  לביתנו  בקטמון , רכוב על

 גם יחד. וגאווה בקנאה

הייתה -ביתנוהמתנה שנחשבה ביותר ומעל לכל האחרות  והאריכה ימים  ב

  המצלמה אותה קבלתי כשי מיששכר.

 במצלמה זו עשינו שימוש גם כאשר נולדו ילדינו הגדולים.

 

 מצלמה כזו קנה יששכר למיכה 
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 מצווה של מיכה –יששכר ומיכה ביום הבר 

 

 יששכר עובד במס הכנסה

ג'נרלי בירושלים כפקיד זוטר בעבודה של ניירת ,   בבנייןשנים רבות עבד  

 תיקים , חשבונות ,ארכיון...אותה כל כך לא אהב .
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"האדרת" של הסופר דמותו  הייתה תדיר מעלה בזיכרוני את  דמות  הפקיד מן 

 הרוסי גוגול ..

 

 כאן עבד יששכר - בנין ג'נרלי בירושלים

 

כמו  אקאקי  אקאקייביץ'  ישב  יששכר שנים רבות בשולחן  ובמשרד אחד 

בדרגת פקידות  נמוכה . יששכר היה מאד מופנם , מסתפק במועט  , חי  כנזיר 

ישן ועבש בשכונת 'בית ישראל' המוסקת בתנור נפט ישן  בבנייןבדירת חדר 

בימות החרף המקפיאים  . בית ללא מטבח ,  והשירותים , ללא אסלה ורק 

בחצר . חי  מן היד אל הפה , תומך וסועד  את אמו  האלמנה , החולנית 

העיוורת והתלותית לחלוטין . למרות המצוקות  , חסך מן המעט פרוטה לפרוטה 

רת סבתא חיה הצליח לפרוץ מעט ברכישת דירת גג , שהייתה ולאחר פטי

בפועל קיטון צר וצנום בו  פינה זעירה למטבח ומעין מקלחון  .ימים רבים היה 

 ניזון כמעט ורק מהמאכל האהוב עליו : לחם עם טבליות  של שוקולדה .

 

 החדר  ברחוב  יואל

תרונות למרות במבט לאחור,  כמה י –לחדרון על הגג , היו להבנתי עתה 

אורתודוקסית קיצונית . מן הגג היה  –חרדית  סביבתו בליבתה של יהדות

פעם  חלפו לעיניו  מעין קן שקט , בטוח ומבודד  שמדי, ולא מעורב , משקיף 

להקות יחד עם  ציוצי  ציפורים וצווחות העורבים   באפן מודע וגם לא , היה 

היציאה למרחבי הגג בניגוד משייט מן הסתם לילדותו במושבה  ב 'חדרה'. 

לחדר  המעיק במשרד, העניקה מרחב מחיה  למי שכה השתוקק  לעוד נשימות 
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תמונת ולעבר הר הצופים    חיים.  מן הגג השתקפה פנורמה מרהיבת עין ונופים

 .מורדותיו

היוותה חוויה ים המזרחית  והזריחה עם הנץ החמה משוליו ניבטו בתי ירושל 

 .מכוננת  בהתחדש בוקרו של יום 

 

 נוסטלגיה  למשפחה ולנופי הילדות. –המגורים ברחוב יואל 

 –זקוף והמלבני ניצב על גבול השכונות "בית ישראל" ו "הבוכרים"  –הבניין הגא 

במרחק פסיעות מבית המרקחת של הבן דוד האהוב ד"ר  שמריהו לוי  ''רחובות''

לשיחות נפש אלא גם לעיתים לרפואות . הסביבה   א רקויששכר היה זקוק ל

כאשר  חזרה המשפחה בסוף שנות  הקרובה  הייתה בית גידולו של  יששכר.

העשרים מחדרה לירושלים התגוררה  ב'שכונת הבוכרים' . יששכר למד בבית 

 הספר  "תחכמוני" שהפך מחדר תורה והיה  למקום לימוד מסורתי מתקדם .

477



 

 
 

 

 הדוד שמריה לוי עומד בפתח בית המרקחת ברחוב יואל -בן

לוי .   הבן דוד ,בנם   –אפטייקר  ב 'בית ישראל'  גרה  משפחת  הדוד מוטקה 

בער . בער ביידיש =  דוב (  דב היה חבר   –דוב )  ההשלמה לשם  יששכר 

ת נהרג דב בקרבות מלחמאהוב  מאד על יששכר וגדול היה הכאב כאשר 

במרומי הר הצופים . יששכר היה גם קרוב לבנות מוטקה ובמיוחד  השחרור 

לפנינה שנשאה שם כמו פנינה אחותו ) שתיהן  'פרל'  ביידיש = פנינה וגם כך 

 פרל  (.  –'ברל' ' בצליל  כמו  –הסבא 'בער  הונצח שם

אסתר פישקה'ס עם ברחוב יואל התגוררה גם משפחת  הדוד פישקה ורעייתו 

לא רחוק  התגוררנו גם כן בשכונת  חבריהם של יששכר ודוב.דים בנות ובני הדו

 הבוכרים  , כאמור ברחוב פינחס הכהן.
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 החדר הקטן  והצר 

החדר במעלה גרם המדרגות , אולי היה  פעם חדר הכביסה  עבור השכנות  

 עקרות הבית .

 היה בו אשנב זעיר , תקרתו  נמוכה למדי  ותכולתו מיטה צרה , ארון מצער ,

כסא אחד  ואולי שנים , מקלט רדיו בא בימים , רדיו  במרכזו שולחן ננסי

בעל פעימות קצובות   –מעורר  טרנזיסטור שהיה מתאושש לפרקים ושעון

 הנאחז  בשעות היממה החולפת .

 

 

 

 הבית ברחוב יואל

 

כתלמיד בתיכון  ומיד  כסטודנט צעיר שסיים  לימודיו בבית החינוך , שנה לפני 

הייתי בא תכופות אל יששכר . עד היום  מייסרות אותי   ,  ואף  כחיילגיוסי 

המחשבות   על כך שביקורי לא היו אך ורק נימוסיים ושאילות שלומו ובריאותו , 

 לשם קבלת "דמי  כיס" ,  ועל כך אני  –אלא וכמעט תמיד ואבוי לחרפה 

 מצר, בוש וניכלם .

 תדיר היה מכבדני  בדברי מתיקה  ובראשם השוקולד . 
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 הבית ברחוב יואל   -'סגירת  המעגל' 

על שבחי הדירה בעליית הגג , סיפרה לי , למרבה האירוניה של תולדות הזמן 

הייתה מסאית , מתרגמת , מחזאית...אותה פגשתי לפני  עזה צבי ז"ל . עזה

המשוררת זלדה  –שנים אחדות כאשר כתבתי את הרשימה " לכל איש יש שם 

 בארכיון "  ) הרשימה באתר המשפחתי : "הכרמונים כותבים" ( 

ת הגג והתפעמה , היה זה לאחר  עזה רכשה מיששכר את החדר בעליי

 ים הנשקפים מן הגג.ממראות ירושל-"מלחמת ששת הימים" 

 –מבט  –שאלה אותי בעודה נזכרת באשר לקו  –עזה צבי אף שמה לב  ואמרה 

 שהבחינה אצל יששכר . יגון וצער –רטט 

 

 יששכר אהב לקרוא

במיוחד התעניין בספרות היסטורית .  זכור לי הבאתי אליו והיה גומע במהירות 

 .החל מ "חשרת סופה" 

את כל ששת הכרכים של וינסטון צ'רצ'יל על מלחמת העולם השנייה היה קורא  

בעניין עצום והרבה לספר חוויות , רשמים ומסרים שעלו בזיכרונותיו לאותה 

 תקופה .

 

 וינסטון צ'רצ'יל
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 היומי . –למיטב זכרוני היה מתמיד ושוקד בתכני עיתון הערב 

 

 מוצאי  השבת

בקטמון במוצאי השבת התמסד במהלך השנים .  -הביקור של יששכר בביתנו  

כמובן היה זה כדי לפרוק מעצמו קילוגרמים של בדידות ולשאוב מעט מאגרים 

בתלותיות העצומה והמרובה באחותו ם שבוע הקרוב . לימים הסברתי זאת גל

 בסבתא פנינה . –היחידה תחליף לאימו , באמא 

מגולח למשעי , מסודר בבגדיו יששכר שמר תמיד על חזות צעירה , לרוב היה 

 הפשוטים , אותם היה כובס ומגהץ במו ידיו ואף ידע  לערוך תיקונים  קלים .

בשיחותיו עם אבא יעקב התעניין בעיקר בנושאים הפוליטיים שעל סדר היום . 

ההשקפות הפועליות היו קרובות לרוחו וכן התייעץ בבעיות שנתקל בהן 

 בעבודתו השוטפת .

פנינה גילה עניין רב מאד ובקיאות בבני המשפחה והידידים בשיחותיו עם 

הקרובים  ושאל רבות על ידידי המשפחה באוסטרליה וכן היה מרבה לספר  

אודות  החדשות העוסקות במכרים , השכנים , החברים והידידים עוד מימי 

 המגורים בעיר העתיקה .

י , מילה או שתיים לעיתים היה 'נכשל' בלשונו ובשימוש חוזר היה משמיע ביטו

הערבי של פעם  , ולא  מן המילים 'המחמיאות'  , עליהן היה  מן  הסלנג  הלשוני

לפרקים  יששכר היה מסתודד וממתיק סוד בחשאיות  חוזר בוריאציות משתנות.

אמא פנינה , היה מסיח באוזניה  מהסודות האישיים   -ממודרת עם אחותו 

שספק  יליון רב , לחוות דעתה , להנחייתההיותר כמוסים ומצפה לפי הבנתי , בכ

 רב לי אם העז  , אי פעם ,להמרות עצתה .

 ברבים   מן ה 'סדרים' בלילות הפסח היה  יששכר סודר עימנו .

 

 הדירה  בקרית  יובל –המעבר 

 הפריצה מרחוב יואל אל רחוב אורגואי כמוה כיציאה מ 'הישוב הישן' אל 'העולם'

 כל חייו . –אצל יששכר התמשכה תקופת "הצנע" למעשה 

בהתאמצות כבירה הצליח אף לחסוך מעט ולרכוש דירה קטנה , אף היא כבת 

 חדר ומחצה בשכונת 
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 'בית מזמיל' היא קרית יובל.

 החידוש בהיות הדירה 'מאובזרת' גם במטבח ובאמבטיה .

 

 שיכון ברחוב אורוגוואי

נעים  בבנייןהיציאה  למערב  העיר , לשכונה חילונית , לדירה אמנם  קטנה אבל 

רינסנס נעורים לאותה תסיסה אליה  –גם למראה הולידה מידה של רעננות 

 כמהה נפשו  משחר ילדותו .

 

 

 נישואים , שהם גם  "הקץ"  -התפנית 

 ומיכה.המהפך בא עם נישואיו , זמן קצר ביותר לפני שנישאנו : בתיה 

אהובה מ "נחלת יהודה" הסמוכה ל"ראשון לציון" . בחורה בת תימן   -הכלה  

 בישוב , מסורתית וחילונית. יוצאת  משפחה  ותיקה

ליבנו  פעם . קיווינו אפילו  לצאצאים .השתתפתי בחתונה ב"נחלת יהודה" , על 

 מרפסת בית המשפחה . היה זה ביום שישי או בערבו של חג  בשעות הצהרים

 בעת   ששיחקו בה ניצני האביב וחשתי גם מצינת  ורעידות הסתיו .

איני זוכר וגם לא רואה בצילומים את אהובה  –מחתונתנו  של בתיה ומיכה 

 ויששכר .
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האם השתתפו... ?   אולי לא היו  בירושלים.. ?   שמא חלה מי מהם ... ?... 

 איני יודע .

נישואים  שהתפרקו  בראשית שנות לא נקפו  ימים רבים ואותות וגלים משבר ה

 השבעים , של יששכר  ואהובה הגיעו אלינו עד לקטמון  הישנה .

 דימם . –יששכר סבל  מאד , כמעט בדממה ,  ובפועל 

 

 אחרי מות

כאשר הוזעקתי אל בית החולים "הדסה" ב"עין כרם" למחלקת הטיפול הנמרץ  

בה  נאבקים לשוב לחיים המוכים בהתקף ליבם , נותרתי רק מבחוץ  . דלת 

 המחלקה הייתה  חתומה  ונעולה 

 עימנו . וכבר יששכר לא היה -לא נפרדנו  

 

 מצבה

 נותרה חלקת הקבר הצמודה לקבורות  הורי : יעקב ופנינה.

 –על המצבה הדוממת הכתובת המציינת היות יששכר בן למשפחת  שטמפר 

בישוב החדש  )בזיכרוני, אבא יעקב הציע את מילת   שהוא היה מן 'החלוצים'

 ה"חלוץ"( .

 מניחה לעיתים, אבנים על המצבה כנהוג בבתי העלמין . –יד נעלמה 
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 קבריהם של יעקב כרמון ויששכר שטמפפר בהר המנוחות

 

 

 

 הנצחה

ידעו על הדוד יששכר, ילמדו  אף לבטא את  –לצעירים בחבורה ראוי שיכירו 

 השם : יששכר .

 יעקב . –מעת לעת נזכור  שישי הוא : יששכר 

 רק מחצית משמות ילדינו הם שמות לזיכרון יקירי משפחותינו .

 האילה השלוחה –לנפתלי  –איילת 

 תליק ואיילת  לזכרו של סבא נפתלי . –נפתלי 

 לדוד ולאבא ליששכר ויעקב . –ישי 

 כזיכרון למורה בבית הספר העממי של מיכה . –תמר 

 למהות התכנים והצלילים  , המסרים הגלומים וטמונים בשמות . –עומר ויזהר 
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 –על תולדות  השם  "יששכר" כתבנו בחוברת : "בני משפחות  גבריאלוביץ 

 לוי "  –ירוזלימסקי 

 : "הכרמונים כותבים" . המופיעה גם באתר המשפחתי 

 

 .יהי זכרו של יששכר שמור ונצור ולטוב  בליבנו 

 

 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 . 
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 סוף דבר

 אבן נוספת נגולה מעל לבנו.

 .להכיל עבודתנו רחוקה מלהקיף את שהייתה אמורה

ולו – להכיראך עתה יודעים אנו שניניה של סבתא פנינה יהיו יכולים להציץ ו 

 רבא שלהם.מיוחדת שהייתה הסבתא ה אישהה את -מעט

 .פנינה הייתה ללא ספק מתגאה מאד בכל אחד ואחד מהם

נוגה  הדסה,-מאיה רן, אופיר, אדם, ליבי, הספר מוקדש במיוחד לדני ,אור,

 ואלה שיבואו אחריהם. -ועלמה 

נר  השימש עבודתה ש ,שושנה צוריאל,ושוב נודה מאד לבת משפחתנו היקרה 

 .משובצים כלשונם בספר זה מספרהלרגלינו וחלקים 
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