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 אחות הגואל-רחל אמנו
 

בתה  ,גבריאלוביץ משפחת אביה של רחל -ג"משפחת רלב

 יה בריינהתהבכורה של ב

 
 פתח דבר

 
 .אחר שורשי משפחתנו בחיפושיםבשנה האחרונה מקדישים אנו שעות רבות 

 
מכל הצדדים ומכל  -המשפחותלכל שורשי -ככל שנוכל -החלטתנו הייתה לנסות ולהגיע

 .דפה לאף צד אפילו צד זה ידוע ומפורסם יותר בתולדות הישובהכיוונים ולא לתת הע
 

אם -רצוננו הוא לתת בידי ילדינו ונכדינו את המפתח להכרת משפחתם שבאמצעותו יוכלו
 .להמשיך ולחקור עוד ועוד -ירצו

 
אשר  חיה שטמפפר לבית לוי ,ג הינה משפחת אימו של מיכה מצד סבתו"משפחת רלב

גבריאל שטוקליישקבר אשר הגיע ארצה עם  -ש המשפחה בארץהייתה נכדת נכדתו של רא
 .9081א בשנת "תלמידי הגר

 .תקוה-פתחממייסדי חיה היתה נשואה לשלמה שטמפפר בן אחיו של יהושע שטמפפר אחד 
 

לא כאן המקום לפרט ולספר את הסיפורים והתגליות אליהם הגענו ועל  ההתרגשויות 
 .פצח עוד ועוד תעלומותאותנו כאשר הצלחנו ל והגדולות שתקפ

 
לך פתאום שאנשים אשר הכרת אותם שנים במסגרות שונות הם  ותשמגל אלו חוויות

אנשים שלא היית מעלה בדעתך כי יש קשר בינך ובינם הם למעשה , למעשה בני משפחתך
תמצית החשיבות בחיפוש אחר אולי  אתה קשור אליהם וערב להם וזוהי ,בשר מבשרך

 .שורשים
 

 האישר במקרה כאשר אנו מנסים להתחקות אחר מסורת משפחתית שקשרה הגענו לאת
ו של גבריאל נלפי מסורת זו נינתו של הגאון מוילנה לאברהם ב השהייתבשם חווה 

 .שטוקליישקבר
 

על חווה לא גילינו דבר אך למדנו על בתיה בריינה ועל בתה רחל שהשתייכה למשפחתנו 
 .גאוןבתיה בריינה לנכד ה של  הנישואיועל 

 
 .במשפחה שחשבו שהנה הקשר הישיר שלהם לגאון נקטע מסוימיםהגילוי העציב אנשים 

 .נין הגאון ,וואחיה אליהאך שמחים ללמוד גם על רחל ,ממשיכים לדבוק בחווה  ,אחרים
 
 

 ירושלים-מיכה ובתיה כרמון
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ביתה של בתיה בריינה מנישואיה הראשונים , בדפים אילו נביא את סיפורה של רחל
על דמויות בולטות מקרב בני משפחתה ונתרכז בין , נספר עליה, ג"לאברהם בנימין רלב

זאב וולפינזון –אליהם מסבה נושא אשר הועבר  ,אביה השאר בנושא הרוקחים במשפחת
 .יהושע-ואחיו הצעיר

 
ג "בתיה בריינה הייתה ביתו של זאב וולפינזון ולאחר נישואיה לאברהם בנימין רלב-כזכור

 .בקשרי ידידות עמוקים עוד קודם לכן ותר משפחתי בין המשפחות אשר היו קשורנוצר קש
 

א והיו "אשר הגיעו ארצה עם תלמידי הגר ת משפחותלאותה קבוצ ותשייכ שתיהן היו
 .בקרב הקהילה הפרושית בירושלים ותפעיל

 
שהייתה כבר אם לרחל  ,בתיה בריינה ,ל"בעלה הראשון של בתיה בריינה נפטר בחו

 .א וילדה לו בן יחיד בשם אליהו"נישאה בשנית לאלעזר לנדא נכד הגר ,ההקטנ
 

א רחל הבת הבכורה נותרה "הקדישו את חייהם לאיתור והוצאת כתבי הגר האם והבן אליהו
 .אומללה ומרירה ,זנוחה

 
 .היא מאנה להינחם עד למותה .לאחר מות בנותיה ובעלה בגיל צעירקשייה גברו 

 
 .שחייתה בירושלים ואשר רבים מצאצאיה עדיין חיים בעיר זוזהו סיפור על משפחה 

 
 כאן מתחיל סיפורנוו
 

א הייתה גם משפחתו של גבריאל "בין המשפחות הראשונות שעלו ארצה עם תלמידי הגר
 .דן משקלוב' בנו של ר -מן העיירה סטוקלישוק שטוקליישקבר 

 
 יערותבדרום  מזרח ליטא מוקפת באגמים וסטוקלישוק הינה עיירה 

-היו בה כ 91-כאשר באמצע המאה ה 90-יהודים החלו להתיישב בה בתחילת המאה ה
 .יהודים 088

אשר עלו  מן העיירה בבית הקברות בהר הזיתים מצויים קבריהם של עוד מספר יהודים
והינדה בת   9081-יעקב יהודה בן אריה שנפטר ב' מהם ר גבריאל' בתקופתו של רה ארצ

 .9081-ב  שלמה זלמן שנפטרה

  
 בית הכנסת בסטוקלישוק
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 חותמת חברת גמילות חסד בסטוקלישוק  

 
 

 
מאחר )האש  -המתנדבים היהודים בסטוקלישוק של אגודת מכבי

 (בבנייניםוהבתים בעיירות היו בנויים עץ עשו השריפות שמות 

 
די " היה תלמיד חכם בקיא להפליא בכתבי הקודש עד שכינוהו 9800גבריאל נולד בשנת ' ר

 .ארון הספרים-"שאפע ספורים
כשאגיע לבית דין של מעלה "עמים ונהג לומר פס חמישים וחמש "הוא סיים את קריאת הש 

 .00=הן בגימטריא -"אענה הן? וישאלוני למדת תורה
 

וכן   א"תולדות ראשית הישוב בירושלים על ידי תלמידי הגר-"מוסד היסוד "ר על פי הספ
והתיישב בצפת ומשם עבר  9081לארץ בשנת  גבריאל עלה על פי מסורות המשפחה

לייב חסיד ' שרה לבנימין בנו של ר ול את בית"לירושלים  זאת לא לפני שהשיא בחו
 .דיסקין
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 "היסודמוסד "הספר  עמוד השער של
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גבריאל כאחד מראשוני העולים  מצויןבו  "מוסד היסוד"מהספר ' פרק ה
המובאת  בהקדמתו של הרב חשיןגם  ליםוהפעילים המרכזיים בצפת ובירוש

  .אברהם הדיין' חד מראשוני העולים יחד עם רהוא מוזכר כא ,כאן

 
   

מאת " ירושלים תולדות חכמי" גבריאל מתוך הספר' שמו של ר אזכור
 אריה לייב פרומקין

 
 
 
 
 

לרב ידוע הפך  ,-בתו של גבריאל–שנישא לשרה  לייב חסיד בנו של , בנימין
 .ה'גרודנה ובסוף ימיו בלומז,קבוילקוביס

 
לבני הזוג שרה ובנימין דיסקין נולדו מספר ילדים אשר אחד מהם היה  יהושע יהודה לייב 

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

 
ואשר הייתה ידועה  "סקהרבנית מברי" שנודעה בכינוייה -שרה-ההשנייבעזרת אשתו 

 .ובנה את בית היתומים שנקרא על שמ–בחוכמתה ובקנאותה 
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ספרה של מאירה מתוך (ל"המהרי)תולדות חייו של הרב דיסקין   

 .תשעה דורות בארץ ישראל" מסע שורשים"אליעז 
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 -"בנות ציון וירושלים"תולדות חייה של שרה דיסקין מתוך הספר 

 .גרייבסקי

 
 
 

 ,י ילדים נוספים אריה לייב ואברהםאל היו שנלגברי
 
 
 
 
 
 
 
 

 לפניכם שרטוט חלקי ובו מופיעים שמותיהם של  אנו מביאים
שלושת הדורות הראשונים במשפחתו של גבריאל וזאת על 

 מנת להקל על ההתמצאות
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יסקין יהודה לייב חסיד ד והטובים ומחותני וגם ידידי כאשר עלה גבריאל לארץ עלו יחד עימו

 .רבקה -אשתו וביתם בת החמש,
 

כשלוש שנים לאחר שעלתה משפחת דיסקין לארץ והתיישבה בצפת נפטרו ההורים במגפת 
 .מסרה לחסותו של גבריאלנביתם רבקה  ,ונקברו בבית הקברות העתיק בצפת החולירע 

 

 
 דיסקין –ד יתולדות חייו של יהודה לייב חס

 
 
 
 

וחזר כדי להביא ארצה ל מסיבה כלשהי יתכן "חזר לחו אך גבריאל-לא ידוע בדיוק מתי 
על מנת להשיאו לביתו היתומה של יהודה לייב חסיד דיסקין  91-את בנו אריה לייב בן ה

 .9091בשנת 
גם במפקד  מצוינתעובדה זו ) 9091 לנו ידוע בוודאות כי אריה לייב הגיע ארצה בשנת

 .(מונטיפיורי
 

ו עתה שניים מילדיו של גבריאל  נשואים לשניים מילדיו לייב לרבקה הי -העם נישואי ארי
-ל וזוג אחד רבקה ואריה"שרה ובנימין דיסקין נותר בחו–זוג אחד   ,של יהודה לייב חסיד

 .התבסס בירושלים,לייב 
 

גבריאל והוא אבי ' לייב בר' ג שהוא קיצור הכינוי ר"רלב  אריה לייב כינה עצמו בשם
 .שראלג הידועה בארץ י"שושלת רלב
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כאחד מראשי העסקנים של הישוב  אריה לייב בן גבריאל אזכור

 .יחד עם אביו של זאב וולפינזון בירושלים
 "מוסד היסוד"מתוך הספר 

 
 ,הבן אברהם שהיה כבר בעל משפחה (או אולי הגיע אז לראשונה) חזר לארץ  9011 בשנת

 .ובאשה בת הארבע -עם ילדיו דן   והתיישב בירושלים

 

 
 בזקנתה (הבובע באשה ירוזלימסקי ),נכדתו של גבריאל, באשה
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בנו הבכור נקרא –אב לילדים  ,ג אחיו"כאשר הגיע אברהם לירושלים היה אריה לייב רלב
לימים הפך להיות רב גדול -עדת הפרושים בירושלים אליעזר דון והיה הצבר הראשון של 

 .ומורה הלכה
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מתוך ספרה של מאירה  תולדות חייו של אליעזר דוןקטעים מ  
 "מסע שורשים"-אליעז

 
' תוספת מיוחדת של עיתון החבצלת ובה נאום ההספד שנשא רקטע מ

 אליעזר דון בשם רבני ירושלים על השר משה מונטיפיורי
 
 

 
י העסקנים לצידו של זאב ראשכאחד מ של אליעזר דון שמו אזכור

 "מוסד היסוד"מתוך הספר  וולפינזון
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ה על ג שיצא לאחרונ"אחד מספריו של אליעזר דון רלב של עמוד השער

 ידי נינו

 

 
 
 

יל "יל  דיסקין הפכו השנים לידידים עד כדי כך שהמהר"וכאשר עלה ארצה בן דודו המהר
 .דו וידידו הטובוביקש להיקבר בצמוד לבן ד
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ג במרומי הר "ל דיסקין ושל אליעזר דון רלב"קבריהם של המהרי

 הזיתים
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ו יודעים נכל שא ,יודעים אם גבריאל הגיע ארצה על מנת לבקר את בני משפחתו איננו
עסק בלימוד ,הוא התיישב בירושלים . 9001כי חזר ארצה לצמיתות בשנת  -בוודאות

 .יהודה החסיד' שליד חורבת ר הישןתוך כדי לימוד בבית המדרש  9008בשנת  ונפטר,תורה
 .בהר הזיתים,כאמור למעלה ,הוא נקבר

 

 .ג נולדו לאריה לייב בנו של גבריאל עוד בנים"חוץ לאליעזר דון רלבמ
 

אברהם בנימין נשא לאישה את בתיה בריינה בתו של זאב –אחד מהם 
 .וולפינזון ונולדה להם בת בשם רחל

 
 .חבורהג השתייכו לאותה "משפחת וולפינזון ומשפחת רלב

זה ברשימות העסקנים בישוב   אליעזר דון ואריה לייב רשומים זה לצד,זאב וולפינזון 
 .(המופיעות למעלה "היסוד מוסד"ראה הרשימות מן הספר )בירושלים באותה התקופה 

אשר ,לייב  לבתו של העסקן זאב וולפינזון   -הנשואים אילו של בנו של  איש הציבור ארי 
 .םהיו אך טבעיי,ל ועלו יחדיו ארצה "עוד מחו ,הוריהם הכירו איש את רעהו ככל הנראה

 
 .אלא שהגורל לא אפשר לבני הזוג הצעירים לבנות את משפחתם ולהתבגר זה לצד זו

 
אשר  ,שרה,דודתולמשפחת  ,ה'ללומז ןנסע אברהם בנימי ,זמן לא רב לאחר לידת רחל

שם  ושימש-ואשר עלה לאחר מכן לארץ ,שהיה בן דודו,משה יהושע-ובנו   בעלה בנימין
 .ברבנות

 
 .ושם גם נקבר נפטרל הוא חלה ו"בהיותו בחו

 
וסייע   ג מונה כאפוטרופסה"לברדודה אליעזר דון . רחל הייתה בת חמש כאשר  נפטר אביה

 .משפחת וולפינזון -בגידולה לצד משפחת אימה
 

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

 
 .המשפחה המורחבת לסייע לאלמנה ולבתה בניהתגייסות של  הככל הנראה היית

 
 וכן  בהרחבה באתר זהא פורט "השניים של בתיה בריינה לאלעזר נכד הגר הנישואיפור יס

 .א "תו של אליהו ומסעות החיפושים של השניים אחרי כתבי הגרדלי סיפור  פורט
 

נוסיף שבני משפחתו של הבעל הראשון  אנו נתרכז כאן ברחל ובמשפחתה לא לפני ש
 .ג המשיכו לתמוך ולסייע לבתיה בריינה גם במסעות החיפושים שלה"אברהם בנימין רלב

 
כך מסר בידיה הרב דיסקין מכתבי המלצה לאחיו הרבנים בחוץ לארץ כאשר הוא מדגיש כי 

 .(שאר בשר-ב"ש)מדובר באלמנתו של בן דודם 
 



 16 

מלכה הייתה נשואה לבנו של אליעזר  -רא אשר בתו שיינהשפייעקב  כך ממליץ עליה הרב 
 .יהוסף -דון

 
  

 .פומביתהוצע למכירה במכירה שהזהו אותו המכתב 
 

 
 בנות ציון וירושלים של גרייבסקי מתוךג "מלכה רלב–שיינה 

 
 
 
 

 .הרב יהוסף שוורץ ,ועדהגיאוגרף הי ,ניקרא על שם סבו - בעלה  של שיינה מלכה–יהוסף 
 

 

 

 ף שוורץיהוס
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 האנציקלופדיה החופשית, מתוך ויקיפדיה

 
 

 .עת החדשהב ארץ ישראלמראשוני חוקרי , ר"שד( 4081–4081)  ; הרב יהוסף שוורץ

עבר ללמוד בבית המדרש  41בהיותו כבן . ילדים 41לבאווריה למשפחה בת  בוהמיהשוורץ נולד בעיירה פלוס בין 
 4011בשנת . ושפות, אסטרונומיה, אוגרפיהבגיורכש השכלה , בעיר אוניברסיטהובו זמנית למד ב ווירצבורגהגבוה ב

במפה . של תקופתו םוהגיאוגרפי ההיסטוריוניםבמפה זו השתמשו . בעברית וגרמנית שראלארץ ישירטט את מפת 
גבולות המקובלים ברובם גם כיום מבחינה . מצוות התלויות בארץזו ציין גם את גבולותיה ההלכתיים לנושאים כמו 

 .הלכתית

של  שוהםקשור לצבע אבן ה( שחורבגרמנית )וכי השם שוורץ , יוסףבמשפחת שוורץ היו מסורות כי הם משבט 
יהוסף לעלות לארץ על אף ' מסורות אלו היוו את הדחף של ר. שצבעה היה שחור הכהן הגדולשל  חושןשבט יוסף ב

 .הסכנות הגדולות שבדרך

 יפוהגיע לנמל  4011בשנת . איטליהו יההונגרהחל במסע קשה ומסוכן בן שנתיים לעליה לארץ ישראל דרך  18בגיל 
כאשר הוא נטמע בסביבה ומשנה , הר הביתסמוך מאוד ל, באזור רחוב הגיא רובע המוסלמיב, ירושליםוהתיישב ב

שמריהו לוריא ' קרובתו של ר) כולל הפרושיםנישא לחיה רבקה לבית לוריא מ. את לבושו כמנהג ספרדי ירושלים
עסק בלימוד תורה . נולדו לו ארבעה בנים ושתי בנות שנפטרו בגיל צעיר(. יחיאל מיכל פינס' חותנו של ר, ממוהילב

ברובע  החורבהבחצר " מנחם ציון" בית כנסתנמנה עם מייסדי . ובמחקרי ארץ ישראל במיוחד באזור ירושלים
, בירושלים בית הספר למלתמך בייסוד  4018בשנת . אל יהודי אמריקה שליחותיצא ל 4011, ט"תר'הבשנת . היהודי

אך אולץ להתפטר עקב התנגדות מרבית הרבנים , ואף לימד בבית הספר, לימודים כלליים גרמניתשבו לימדו ב
כמו כן תמך בהקמת בית . השלטון הטורקישוורץ גם היה דובר של הקהילה היהודית בירושלים אצל . האשכנזים

 .4088בשנת  יוסף בלומנטלעל ידי  דורש ציוןהספר 

, הצומח, יישוביה, של ארץ ישראל ההגיאוגרפימתאר את " תבואות הארץ"החשוב שביניהם . חיבר שמונה ספרים
. וחלקים ממנו שימשו כחומר לימוד בבתי ספר יהודיים בגרמניה, גרמניתו אנגליתהספר תורגם ל. החי ותושביה

 .אוסטריהשל קיסר  עיטור כבודהספר זכה ל

בין היהודים לבין  ויש בהם לשפוך אור על היחסים, בספריו יש תיעוד רב של ההווי באותה תקופה בירושלים
מקפידים  מוסלמיםכך למשל הוא מציין כי ה. המוסלמים ועל מצבם של יהודי ירושלים תחת השלטון הטורקי

אברהם איננו מצאצאיו של , מכיוון שהם סוברים שהאשכנזי, של שוחט ספרדי ולא אשכנזי שחיטהמ בשרלאכול 
הוטב מאוד לאחר , "פרנקו"שכונו בארץ , עוד הוא מציין כי מצבם של יהודי הארץ בעלי אזרחות אירופית. אבינו

 .מכיוון שהשלטונות התייחסו אליהם בכבוד גדול, המצרי איברהים פאשהכיבוש ארץ ישראל על ידי 

בית הקברות בהר ונקבר ב, ים רבים בירושליםשהפילה חלל שושנת יריחומ 84בגיל  ה"תרכ ט בשבטנפטר ב
וצבע מפה שלו / מעשיו הבריקו כשוהם /  םאלוקייוסף איננו כי לקח אותו "על מצבתו נכתב בין היתר . הזיתים

 ".שחור

 מספריו

 של ארץ ישראל הגיאוגרפי - ואות הארץתב, 

  4014, חישובי שקיעה וזריחה -תבואות שמש 

 4011, קביעת הזמנים בארץ ישראל -ג "לוח לשנת תר 

  4081, ענייני חכמה השווים לכל נפש -שושנת העמק 

 חידושי תורה בתורה שבכתב ובעל פה -הפרדס  יליקוט 

  הלכתי ת"שו -תשובות מירושלים 
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 ישראל -השמורים במוזיאוןיהוסף שוורץ של  מספר ציורים

 
 
 

ג לאחר מות אשתו הראשונה אשר "נישאה לאליעזר דון רלב–צביה -בתו של יהוסף שוורץ
 .לייב -אריה-ילדה לו בן יחיד

 
 

בהספד  ,לא שפר עליה -ג"רלב ןיינה ושל אברהם בנימיבתה של בתיה בר, מזלה של רחל
וטובת לב שהייתה אהובה   מתוארת ילדה יפה,לנדא  אליהו–שכתב עליה אחיה מצד אימה

 .בעלה השני של אמה בתיה בריינה -אלעזר -החורגמאד על אביה 
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גנזי ירושלים )קטעים מן ההספד שכתב אליהו לנדא על אחותו רחל 
 (ט"ק-ח"גרייבסקי ק

 
 .שהבת הוזנחה מעט עקב העסקנות של האם  ניתן אולי לשער 

את מקומה בליבה של האם  סאולי חשה הבת היתומה כי אחיה שהיה נינו של הגאון תופאו 
 ?ובני המשפחה

 
דאג וכאשר לא הצליח לשלם   רכש חלקה בבית הקברות בהר הזיתים ,זאב וולפינזון ,סבה

 החוב תוך שהוא משתמש בכספי הנדוניה של רחל ןלפירעואפוטרופסה  -אליעזר דון
 .שהועברו על שמה מירושת אביה



 21 

 
 .?האם גם עובדה זו פגעה בה ואולי מנעה ממנה שידוך הולם

 
כך גם  ,וילדה שתי בנות שנפטרו בגיל צעיר-שלמה הכהן מפרסבורג' אברך רל חל נישאהר

 .בעלה
 

והכאב עימה עד ליום מותה כמו רחל המקראית נשאה את השכול ומיאנה להינחם  היא
 .שבכניסה לירושלים הזקנים -בבית 9111בשנת 

 
 ?את מקומה בלב אימוס האם חש אחיה אליהו אשמה על שתפ

האם הבין את כאבה של ילדה יפה ועדינה אשר אבדה את כל היקרים לה ואשר כמהה 
 .?לאהבה וזו נגזלה ממנה פעם אחר פעם

בת והנה  בני משפחתה  מכל צדדיה זוכים ילדה שכל כך השתדלה ורצתה להיות נאה
 ?בה והערצה ורק היא נותרת עם כאבהילח

 
 .ייתכן שזו הסיבה שדחפה את האח אליהו לכתיבת ההספד הנוגע ללב

 
שגדל בזרועות האחות הגדולה וחש אליה רגש חם כשם ואולי היה זה הספד של אח קטן 

 ?שחשים אחים קטנים לאחיותיהם הבוגרות
 

ג "משפחות רלב,צאצאית לשתי משפחות של מייסדים  ג"של רחל רלבזהו סיפורה 
 -חולה ומרת,משפחות מפורסמות בתורה ובעבודה שנפטרה אומללה ובודדה  ,ווולפינזון

 .נפש בירושלים
 
 
 

מתוצאות הקשר המשפחתי שהיה בין משפחות  תלפני שנספר על אח וסיפורנלא נסיים את 
 .ג"וולפינזון ורלב

 
 .מרקחת  עבור אחיו הצעיר יהושע -אב וולפינזון פתיחת ביתמימן ז–כידוע 

 
היה בן  אפוטרופסה של רחל-דודהו ג שהיה גיסה של בתיה בריינה"לרב אליעזר דון רלב

 .אריה לייב-בגילו של יהושע וולפינזון שנקרא על שם סבו
 .דון–אשתו הראשונה של אליעזר ,הילד היה בנה של חיינה 
שהה ככל הנראה גם בביתם של קרובי  יל צעיר  והילד היתוםאימו של הילד נפטרה בג

את -שהיה אף הוא יתום ,חברו ,ופיתח יחד עם יהושע-יזון נוולפ משפחתבני  -המשפחה
 .השאיפה לרכוש את מקצוע הרוקחות

 
צלל אריה  -ועבר לעסוק בתחומים אחרים מאס בעבודת הרוקחות וולפינזון בעוד יהושעאך 

 .והנחיל מקצוע זה לרבים מבני המשפחה להיות רוקח ידוע בירושלים הפך,לייב לתחום זה 
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של אמנון  מתוך ספרו על אריה לייב גבריאלוביץ בנו של אליעזר דון

 "מעשי רוקחים" מיכלין
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תודה לכל אילו  8119בשנת  "החבצלת"אריה לייב מפרסם בעיתון 

 .שסייעו בידו לעבור את בחינות ההסמכה ברוקחות
 
 
 
 

בנה של בת )וולוול ירושלמי בראש ובראשונה לבניו וכן לבן משפחתוהמקצוע הנחיל  את
 לייב-אביו של אריה בביתאשר נתייתם מאביו וגדל  (דודתו של אביו באשה ירושלמי

  .שרה שרהזון ,ובבית  דודתו
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ומציין   "החבצלת"וולוול מספיד את יעקב שרהזון מעל דפי עיתון 

 .אשר גם בביתו גדל, דון -אליעזר  ,קרובו את
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 .מיכלין ןעל וולוול ירושלמי מתוך ספרו של אמנו
 

 

 
סנדרצקי והצוואה שהשאיר לגבי ר "דספור התאבדותו של הרופא 

 . "החבצלת"מתוך עיתון  ירושלמי-זאב וולוול ירוזלימסקי

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

 .מקצוע הרוקחות לאחרים מבני המשפחה ידועים בירושלים והם העבירו 
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 .ואימם של הרוקחים פישל ומוטל לוי אחותו של וולוול ירושלמי -מריל לוי  
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 מתוך ספרו של אמנון מיכלין–על פישל ומוטל הרוקחים   
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ס פנחהצייר  על ידי  צוירההתמונה – (פישקה אפטייקר) פישל לוי

 ליטבינובסקי

  

 
 אפטייקר  מוטקה-מרדכי לוי
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בכתובת ) ההזמנה לחתונתו של מרדכי לוי לפני למעלה ממאה שנה 

התגוררה באותה התקופה  18' בתי אונגרין מס–בה נערכה החתונה 
 .(אין לנו מושג מה היה הקשר בין המשפחות–ווינשטוק ' מש

 
 
 
 

 
 טריימל שלופישל רושם בספרי החשבונות את מכירת הש
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" מסיפורי הפרלמנט הירושלמי"מתוך סיפור הומוריסטי על מוטקה לוי 

 .של שוקי בן עמי
 

 
 

שלמה -מקצוע הרוקחות המשיך להתגלגל במשפחה כך הפך גם גיסם של פישל ומוטל
לרוקח בירושלים  -בן למשפחת שטמפפר הידועה,חיה,בעלה של אחותם–שטמפפר 

 .ובחדרה
 

 בשכונתר שמריהו לוי במשך עשרות שנים בית מרקחת "פישל  ד כך גם ניהל בנו של
 .הבוכרים בירושלים
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 ר שמריהו לוי מתוך ספרו של מיכלין"על ד

 

 

 
ומראה  שהיה בבעלותו בירושלים ר שמריהו לוי בפתח בית המרקחת"ד

 .חלקי של בית המרקחת
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  שושלת הרוקחים שתחילתה בזאב -הם אינם היחידים

 .צגת כאן לפניכםוולפינזון מו
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 סוף דבר

 
 

בנימין –אברהם –זהו קצה קצהו של סיפור משפחתו של בעלה הראשון של בתיה בריינה 
 .ושל בתה רחל,ג "רלב

 
 

ניתן למצוא אותם  .בחלקם הגדול בארץ מתגורריםדן משקלוב ' בר גבריאלר של  צאצאיו
עיסוקים אותם ניתן להעלות בישובים שונים כאשר  עיסוקיהם מתפרסים על פני כל קשת ה

 .על הדעת
 
 

אנשי ,למשפטים אליאב שוחטמן' אנשי אקדמיה רבים כפרופ בין צאצאיו ניתן למצוא
 ן פוליטיקאים כאברהם בורג ועוד רבים 'אנשי עסקים כארנון מילצ,תקשורת כדנה ספקטור

 .רבים 
 .מאד רבים ומורי הלכה  רבנים גם   שמצויים ביניהם וכמובן

 
 

אשר מלבד דון לאו  -אליעזר נים מספר הצטרף למשפחה ילד קטן ושמו בישראללפני ש
ג ודור שמיני "אליעזר דון רלבלדור שישי  הרי הואישראל מאיר לאו  נכדו של הרב  היותו 

אשר  סבו של אברהם בנימיןוחברו של אברהם וולפינזון שהיה  גבריאל שטוקליישקבר ' רל
 לנדא של אליהו  -מצד אימו-ואביה של רחל אחותו בעלה הראשון של בתיה בריינה היה

 .א"הגרהנינו של 
 


