
 

 

 פרק ב'

משפחות ראב ושטמפפר משפחות הוריו של 

 אברהם שטמפפר

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

 שטמפפר אברהם

 

 

93



 

 

 "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
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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
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 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 "

 

 

 

 

117



 

 

   

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
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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 
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 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.
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 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.

145



 

 
 

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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