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הזמנה זו שלבנו בספרנו העוסק במשפחת אביה של סבתא פנינה כרמון
ומשפחתה מצד אביה.
אז סברנו משום מה כי משה דוד הוא היה בנו של יוסל נייפלד.
למרות שרחל לאה היא זו שהייתה בתו.
לא התעמקנו יותר מדי בשאלת צאצאיו והסתפקנו באותו שלב ביוסל ודמותו
המעניינת.
והנה לפני מספר ימים שוחחנו בנושא והחלטנו כי הגיע הזמן להשקיע מאמצים
ולנסות לבדוק לאן נעלם נפתלי נייפלד )שנולד בשנת  1870או  (1872נפתלי
היה בנם של עקיבא וחיה .נפתלי והיה אחיהם של דינה ,חנה ,יוסל ,מוטל
ואסתר.
שמו של נפתלי מופיע בעיתונות ובמסמכים שונים ידוע גם שהיה נשוי ואב
לפחות לבן אחד אלא שמאז לא נזכר שמו יותר .ראו ספרנו על סבתא פנינה
כרמון עמ ') .91-89, 53
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ניסינו לבדוק אולי נפטר בצעירותו ,שאלנו בני משפחה שונים אודותיו אך לא
היה אחד שהכיר את שמו.
וכך לפני מספר ימים החלטנו להתעמק יותר.
את נפתלי ומשפחתו לא גילינו עדיין אך מהר מאד הגענו לצאצאיו של יוסל
ומוטיל וסיפור על אדמו"ר נערץ בירושלים ,על חסידיו מבני המשפחה ועל סיוע
שניתן לשתי בנות דוד מהמשפחה ולבעליהן כדי למנוע מהם גירוש מהארץ.
למעשה אין מדובר בתגליות חדשות.
החומרים והמפתחות עמדו מול עינינו כאשר כתבנו את הספר על משפחת
אביה של סבתא פנינה.
אלא -שככל הנראה -שאפנו אז לסיים את הכתיבה לא להתעכב יותר.
הספור הובא בספרנו והיה כלול בזיכרונותיה של יהודית אצילי -בתה של דינה
ואחייניתם של יוסל ומוטיל(.עמ '.)268-267
בני המשפחה וביניהם יוסף חיים פרל בעלה של חנה בתה הבכירה של דינה
אחותם של יוסל ומוטל היו חסידיו של הרב הכריזמטי מרדכי טברסקי שכונה
בפי כל ר' מוטאלע(".או בשם החיבה רבי מוטל'ה)
(על ר' מוטל'ה נרחיב בהמשך)
אצל מוטל'ה הייתה מבשלת ,גיורת ,שהייתה סבתם של ילדיו של מוט'ל
נייפלד וביניהן הבת יהודית .
כלומר מוטל נייפלד אחיו של יוסל היה נשוי לבתה של אותה גרה .שם
אשתו ,בזיווג השני או השלישי של הרב מוטל'ה היה ציזה –חנה אשר
הייתה בת –דודו.ציזה נפטרה בט"ו בתשרי תרע"ט .ומוטל'ה ,ביום י"ז באייר
תר"פ .
ייתכן שחמותו הגיורת של מוט'ל נייפלד שהייתה מבשלת בבית הרב טברסקי
שירתה בבית הרב גם בימי אשתו ציזה ועד למותו.
על המאכלים בבית האדמו"ר וטיבם ,אשר ניתן להניח כי היו גם תבשיליה
של אותה מבשלת -כתבו באתר "מצבות מדברות" בכתבה
מיום"–-14/4/2014מרדכי טברסקי האדמו"ר הנרצח" -עודד ישראלי וצמרת
אביבי:
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הסתופפו

"החסידים

סביב

אדמו"רם ,ר' מרדכי הביטו

במעשיו

ובאכילתו ,ומאחר וייחסו סגולה לשיירי מאכליו ,ליקטו אותם
וחילקו ביניהם בעת ה'טיש '.יין חריף מתוצרת בית "מיט א שטיקלע
הערינג" ]עם חתיכת דג מלוח[ ומיני מאפה כמו אלה ששהו ממוצאי יום
ששי בתנור  :החמין ]= צ'ונט )טשולנט[( מאכל עם תפוחי -אדמה עם
בשר שומני ]'שפונדרה'[ ,גריסי פנינה ]'פעראל-גרויסן'[ ועם
'בעבאלאך' ]שעועית לבנה גדולה[ עיתים הוסיפה 'הבעלבוסתה' פרוסות
עצמות עם מיח ,ובעונה הוסיפה מעט פלחי 'גוטעס' ]חבושים[ מקווקז ;
ובתוכו התבשל לאיטו גם ה'קישקע ' -מעי גס של בקר לתוכוו דחסו
בבצל מטוגן ,קמח ,שומן אווז ]'שמאלץ'[ ונתפר בחוט משני צדיו; ושזה
לא נמצא ,דאגה ציזה-חנה שיהיה 'הלזעלע' מעור גרון של תרנגולת .
והעיקר ה'קיגל '–ה'מעהל קיגל '– כופתאות בצק שהתבשלו כל השבת
בתוך חמין .בתום ה'טיש' נפרדו ממנו חסידיו בברכת 'לחיים' ובלחיצת

יד.

"
רחל לאה בתו של יוסל ויהודית בתו של אחיו מוטל נישאו לשני אחים לבית
גרנובסקי.
שמו המלא של בעלה של רחל לאה כולל שם אביו מופיעים בהזמנה לטקס
הנישואין.
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מודעת הנישואין של רחל לאה יחד עם זיכרונותיה של יהודית כשלכל זאת
מצטרף ידע אישי של בני המשפחה -פתרו את רוב הסיפור.
יהודית נישאה לאח אחר שמשפחתו הכירה אותו אחר כך בשם מנדל פרל.
שני אחים לבית גרנובסקי שהיו ככל הנראה גם הם מחסידיו של מוטלע נישאו
לשתי בנות דוד:
האחת -רחל לאה )או כפי שכונתה רחל -לייקה( שהייתה בתו של יוסל )יוסף
צבי נייפלד (.
השניה -יהודית-בתו של מוטל (ישראל מרדכי נייפלד).
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בהודעה על נישואיה של רחל לאה שנערכו במלון ורשבסקי בשנת
1912מופיע החתן בשם משה דוד גרנובסקי אך למרבה הפלא הכירו אותו
כולם בשם דב פרל וכך נקראו גם ילדיו.
שני האחים שהיו ככל הנראה אזרחים רוסים נדרשו כפי הנראה על ידי
השלטונות הטורקיים בתקופת מלחמת העולם הראשונה להתעתמן ולא-יגורשו
מן הארץ.
יהודית אצילי מספרת לנו כי לעזרתם חש יוסף חיים פרל שאשתו הייתה בת
דודתם של רחל לאה ויהודית והוא נידב את זהותו ושמו ואולי גם מסמכי ילדיו
שנפטרו לשני האחים.
יוסף חיים פרל היה אזרח אוסטרו הונגרי .נתינים אוסטרו הונגרים היו בעלי
בריתם של התורכים ועל כן לא נדרשו להתעתמן ולא עמדו בפני סכנת גירוש.
כך קבלו שני האחים גרנובסקי את שם המשפחה פרל.
בעלה של רחל לאה נקרא בשם דב פרל ובעלה של יהודית בשם מנדל פרל.
גם יהודית בתו של מוטל הייתה מוכרת כיהודית פרל ובעלה כמנדל פרל .כך
מוכר גם נכדם של יהודית ומנדל -איש עסקים מוכר מאד.
איש העסקים המוכר אביעד פרל נכדם של יהודית ומנדל פרל –נינו של ישראל
מרדכי נייפלד גם הוא לבטח אינו יודע כיצד הפכה משפחתו פתאום למש' פרל
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קברי משפחת יוסף חיים פרל שתרם את זהותו לאחים
גרנובסקי ולבני משפחותיהם
(עמ ')213
על חנה אשת יוסף חיים פרל עמ '213-201
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בני המשפחה הוותיקים ידעו עובדות אלה כפי שנראה בזיכרונותיה של יהודית
אצילי בתה של דינה אחותם של יוסל ומוטל) .הזיכרונות מופיעים בפרק נפרד
בספרנו על סבתא פנינה ומשפחת אביה עמ ')233-251
בחלוף השנים נשתכחו העובדות ורוב בני המשפחה הצעירים יותר אינם
מודעים כלל ואינם יודעים מי היה יוסף חיים פרל שהעניק להם את זהותם.
גם צאצאיו של יוסף חיים עימם שוחחנו אינם יודעים דבר על הפרשה(על יוסף
חיים פרל ומשפחתו תוכלו לקרוא כאמור בספרנו בעמודים .)213-200
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כך נושאים בני המשפחה את השם פרל עד עצם היום הזה כאשר אינם יודעים
על הפרשה ועל יוסף חיים שתרם להם את זהותו.
לא נוכל להמשיך בהסברינו לפני שנתוודע לדמותו של האדמו"ר מרדכי טברסקי
שכל המעורבים בפרשה היו חסידיו.
האדמו"ר הנרצח מוטל'ה טברסקי מרחמסטריווקא
(מתוך אתר הר הזיתים)
אדמו"ר הנרצח מרדכי טברסקי

ירושלים 1903
",האוהב ישראל ,כינויים שונים ומשונים נוצרו לאדמו"רי החסידות במהלך הדורות
"תינוק – "הינוקא" ואפילו "הסבא קדישא" ",המלאך"
כבר בחיי ר' מרדכי טברסקי נולד בשנת ת"ר)  ,(1840כבן שני של האדמו"ר ר' יוחנן
לאחר פטירת אביו בתרנ"ה)  ,(1895מילא את מקומו באדמו"רות .בשנת תרס"ו)
 ,(1906בגיל שישים ושש ,החליט ר' מרדכי להיות הראשון מבין אחיו לעלות לארץ
והשאיר את בנו כאדמו"ר תחתיו .בבואו לארץ החליט לחדול מהנהגת חסידים ולהתנהג
כאדם פרטי ,והיה מוכר בתור 'האדמו"ר ר' מוטילי מרחמיסטריבקה מכריו ואוהביו דאגו
לסדר לו תמיכה כספית נאה ,אך ר' מרדכי נטל רק את הנחוץ לו לקיומו ,ובכל ערב חג
חילק את מותר הכסף לכמאתיים עניים .אולם גם בירושלים המשיכו לשחר לפתחו
חסידים ,ואף מאנשי ירושלים "החופשים בדעותיהם" שהתפעלו למצוא אדמו"ר
המתרחק מגינוני הרבנות ,ובעל ידע לא מבוטל בענייני העולם הזה .ר' מרדכי אהב את
ארץ ישראל אהבה אף בימי מלחמת העולם הראשונה ,כשהפצירו בו מקורביו לחזור
לחו"ל ,הגיב "מוטב לי
לסבול ובלבד שלא אצטרך ,חס וחלילה לעזוב את הארץ" .בשונה מיהודים רבים שחששו,
וויתר ר' מרדכי על נתינותו ו"התעתמן" ,וכך מנע מעצמו את גזירת הגירוש בתור נתין
אויב ,ונשאר בירושלים כל ימי המלחמה הקשים ונשא עם הציבור בכל ייסורי הרעב
והמחלות .עם כיבוש ירושלים בידי הבריטים ,הגיש ר' מרדכי ציור מעשה ידיו לגנרל
אלנבי (,במקומות אחרים נכתב כי לא מסר את המתנה בסופו של דבר)
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ע"פ "דואר היום " 5/7/1920הופיע בציור שועל ובפיו ארנבת .הציור היה עשוי נחושת
ועל השועל היה רשום באותיות עבריות" מרדכי בן הרב מרחמסטריבקה כעת בירושלים
עיר הקודש".

דרכון עותומאני
האדמו"ר רבי מרדכי טברסקי מרחמסטריווקה
ציור זה שהכין לגנרל אלנבי היה אחד מתוך פרטי אמנות רבים שהאדמו"ר הכין במו ידיו
.
כבר בצעירותו הורה לו אביו להקדיש זמן מה כל יום לענייני העולם הזה בכדי שלא ישקע
מוחו בדביקות מרובה.
ר' מוטל'ה היה ידוע בענוותנותו הרבה וסרב להיקרא רבי אלא בשם "בן רבי"
ר' מרדכי הצעיר התמחה בהנדסת חשמל ,ושלח ידו גם באמנויות ,והיה מגלף חפצי נוי
בכסף ונחושת בכישרון רב .בשנת תר"פ ( )1920חלו חג הפסח וחגיגות נבי מוסא באותה
עת .הערבים ,בשובם מנבי מוסא לירושלים ,פרצו אל רחובות היהודים ,השתוללו ,הרסו
שרפו ותקפו את שכניהם היהודים ,אנסו ורצחו .את ר' מרדכי מצאו הולך ברחוב בעיר
העתיקה בדרכו לכותל המערבי עם משמשיו ,והתנפלו עליו ופצעוהו ,בתחילה התאושש
מפצעיו אולם סירב לברך "הגומל" באומרו "איני יודע אם צריך אני לברך את ברכת
״הגומל״ ,ראשית מפני שמסופקני אם אשאר עוד בחיים אחרי המכות הנוראות שקבלתי
בעת הפרעות ,ושנית המכים לא היכו אותי כי אם באשר יהודי אני והעם היהודי עוד טרם
נרפא ממכותיו הנוראות שקבל בימי הפרעות"  ,ור' מרדכי גסס מפצעיו למשך כחודש ,
.ובי"ז אייר נפח את נשמתו.
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קברו של
האדמו"ר רבי מרדכי טברסקי
בעת הלווייתו הוכרז על ביטול מלאכה ברחבי העיר ,והספידוהו רבנים מכל קצוות הקשת
– הרבנים קוק ,זוננפלד ודיסקין ,וכחמשת אלפים איש ליוו אותו למנוחתו האחרונה
,לחלקה שקנה בהר הזיתים ,שם נקברו לאחר מכן גם אחיו האדמור"ים לבית
רחמיסטריבקה וטולנא .בתקופת שלטון הירדני נהרסו כל המצבות בחלקה ,וכיום ניתן
לראות באוהל רחמסטריבקה רק את המצבות המשוחזרות של האדמו"רים ,אולם בפינה
ניצב לו שבר של מצבתו של ר' מרדכי ,שנחקקה על עמוד מבניין עתיק .ר' מרדכי היה
תמה על המשכימים לפתחו באומרו "אינני בעל תפילה  ,אינני מנגן ואינני אומר תורה,
אבל הנני מקבל עלי כל יום לפני התפילה מצות 'ואהבת לרעך כמוך' ואני אוהב כ"א
מישראל
וממילא גם הם אוהבים אותי" .דמות דיוקן זו ניכרת בחותם הכסף שעשה לעצמו "מרדכי
טווערסקי ,גימטרי' כמים הפנים אל פנים כן בלב האדם לאדם"
נשותיו :מרת מרים (זיווג ראשון) – בת ר' דוד מטולנא שהיה דודו – נפטרה
בדמי ימיה בשנת ר'תרכ"ב  ,מרת טראנא זיווג –שני ,בת ר' חנינא ליפא
שפירא
 .מז'יטומיר ,מרת ציזיא חנה,זיווג שלישי – בת ר' דוד מטולנא.
ציזא הוא שם אשתו השלישית )לפי הערך של "עיר דוד("
על פי ה"ויקיפדיה" נישא בשנית לציזע בתו של דודו ר' דוד מטולנא"
יתכן ועל שמה נקראת ציזה קלטר לבית פרל.
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מתוך "דואר היום "  6אפריל  1920עמ '- 2לאחר מספר  21מצויין כי הרב מוטילי
קיבל עזרה מידי רופאים פרטיים לאחר שנפצע.
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"דואר היום"
 6/4/1920יוסף נייפלד נפצע אף הוא באותו היום.
האם נפצע אולי בנסותו להגן על הרב?

13
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"הדביר"  -1920על הרב טברסקי
בעיתון "דואר היום"  1920.5.7תוקן שם הבן לפנחס (פינלי) חתנו של הרב
מבעלז .יש לציין כי הרב מוטל'ה היה במותו
כבן שמונים ולא תשעים.
צאצאי משה דוד גרנובסקי שהפך לדב פרל

בגלל פחד מגירוש מן הארץ נעזרו במסמכיו של חסיד נוסף של מוטאלע
טברסקי )שאשתו הייתה בת דודתם של שתי הנשים( והחליפו שם
משפחתם לפרל וכך נקראים צאצאיהם עד עצם היום הזה
איש העסקים המוכר אביעד פרל נכדם של יהודית ומנדל פרל–נינו של
ישראל מרדכי נייפלד גם הוא לבטח אינו יודע כיצד הפכה משפחתו פתאום
למש' פרל.
על פי ספרו של בן אריה הרי בשנת  1939התגוררו יהודית ומנדל פרל עם עוד
שלוש נפשות (כנראה ילדים) ברחוב רש"י ( 29פרי חדש ( )70בן אריה עמ
'" 1662ירושלים היהודית בתקופת המנדט ")לפי בן אריה היה מנדל כנראה
שותפו של אסטרייכר במפעל החשמל שלהם ברוממה )בן אריה עמוד .)551

הקשר בין המבשלת הגיורת של רחל-לאה"-ציזה".
שני אחים לבית גרנובסקי נישאו לשתי בנות דוד לבית נייפלד.
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יוחנן
טברסקי

דוד טברסקי

האדמו"ור
מוטלע
טברסקי
נישא לבת
דודו ציזה

ציזה הייתה
אשתו השניה
או השלישית
של מוטאלע

ביתה של המבשלת
בביתו של ר' מוטל'ה
נישאה לישראל מרדכי
נייפלד אחיו של יוסל
יהודית נייפלד ביתו
של ישראל מרדכי
נישאה למנדל
גרנובסקי (פרל)אחיו
של משה דוד
גרנובסקי (דב פרל
אחיו של מנדל) שנישא
לרחל -לאה נייפלד שני
האחים שינו את שמם
בתקופת המלחמה
העולמית לפרל בעזרת
יוסף חיים פרל בן
המשפחה וחסיד של
מוטלע

בתרשים זה אנו מביאים השערה לגבי מקור שמה של ציזה קלטר לבית
פרל.
אביעד פרל :נכדו של מנדל פרל -חבר דירקטוריון בחברות הבאות:
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משפחת יוסף -צבי נייפלד

עץ המשפחה החלקי של יוסל נייפלד
על הבן חיים איצ'ה איננו יודעים דבר
כך אולי גם על ילדים אחרים.
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תוך כדי עיסוקינו בגלגולו של השם פרל הגיע מיכה ושוחח עם רבים מבני
משפחתו של יוסל נייפלד.
היה מרגש לגלות דמויות כל כך מעניינות אשר חוטים נסתרים וגלויים
מחברים ביניהם .
לא גילינו את כל בני המשפחה אינינו יודעים דבר על הבן חיים איצ'ה ואולי
על אחרים שעזבו ככל הנראה את הארץ לדרום אמריקה.
פנינו לחברת קדישא בברזיל ובארגנטינה בבקשה לסיוע.
אולי יתמזל מזלנו ונעלה על עקבותיהם ואולי גם על עקבותיו של נפתלי
אחיהם של יוסל מוטל והבנות חנה ,דינה ואסתר.

יוסל נייפלד סיפורים נוספים עליו
בתחילת חיפושינו הנוכחיים הגענו לעוד שני סיפורים השופכים אור נוסף על
דמותו המעניינת של יוסל.
מסיפוריה של יהודית אצילי למדנו על הקשר המיוחד שנרקם בין יוסל ובין יצחק
בן צבי בכובעו כחוקר תולדות הישוב.
בתו של יוסל –שושנה ובעלה אהרון וורטמן בקרו באחד מחגי הסוכות (שאז
בית הנשיא פתוח למבקרים) את בן צבי –כאשר הציגו את עצמם -בן צבי
התרגש מאד חיבק ונישק אותם.
יהודית אצילי מספרת כי בן צבי הרבה לטייל עם יוסל בעיר העתיקה וסביבותיה.
עבורי סיפורים אילו מרגשים במיוחד.
התגוררנו מול ביתו של בן צבי שהוא ואשתו היו חברי משפחה קרובים.
כילדה הייתי משחקת הרבה בבית הנשיא עם נכדותיו.

בן צבי בספרו "נדחי ישראל" בפרק הדן ביהודי חייבר מספר על יוסל:
ח'ייבר הוא שמו של נווה מדבר אשר נמצא כ 150-ק"מ מצפון לאל-מדינה אשר
בערב הסעודית .במקום ישבו שבטים יהודיים במהלך שנים רבות ,ככל הנראה
עוד מתקופת המקרא ,עד עליית האסלאם וכיבוש המקום על ידי מוחמד וצבאו
בשנת  629במסגרת קרב ח'ייבר .בעקבות זאת נהרגו חלק מהתושבים ,והשאר
גורשו מחצי האי ערב.
במשך מאות שנים היה נווה המדבר מקום מנוחה לשיירות אשר חצו את
המדבר .במקום התפתחה התיישבות סביב סדרה של סכרים עתיקים שנבנו
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כדי לאצור את מי הגשמים .עצי תמר צמחו במקום ,שהפך למרכז גידול ושיווק
תמרים.

עמודים " 88-87נדחי ישראל"
עניין שני (הופיע לאחרונה בפורום "אוצר החכמה" והסתמך על ספר באנגלית
של נתנאל דויטש שהתבסס על רשימה באידיש של מנשה אונגר) כאן מסופר
על יוסל כמי שהכיר את הבתולה מלודמיר ותאר אותה .
אנו לומדים שוב ושוב על זכרונו ,אבחנתו וכושר הניתוח שלו.
19

אדם רציני ומעניין שקיבל בצורה יפה ומעניינת את תכונותיה המעשיות של אימו
חיה יחד עם תכונותיו של אביו עקיבא שהיה רומנטיקן.
(מתוך ויקיפדיה) -חנה רחל ורברמאכר נולדה
בעיירה לודמיר שבאוקראינה והייתה בת יחידה להוריה .הוריה מתו בצעירותה
והיא ירשה ממון רב מאביה שהיה סוחר .דבר זה העניק לה עצמאות כלכלית.
בשלב מסוים החלה לנהוג באדמו"רות ,ללמוד תורה ולקבל בקשות מאנשים
שפנו אליה  -בעיקר בני המעמד הנמוך .ההנהגה הדתית לא ראתה זאת בעין
יפה והאדמו"ר רבי מרדכי מצ'רנוביל הורה לה לחדול ממנהגיה ולהתחתן .לפי
חלק מהמסורות התארסה ואולי אף התחתנה ,אך הקשר לא עלה יפה והיא
נפרדה במהרה מבעלה .משגברו הרינונים אחריה עלתה לארץ ישראל ,כנראה
בערך בשנת  1860על רקע עליות אחרות של חסידים באותה תקופה.
בירושלים המשיכה חנה רחל לנהוג מנהגי אדמו"ר חסידי  -התעטפה
בטלית ,הניחה תפילין ,ערכה מדי שבת סעודה שלישית לחסידיה בביתה
שבשכונת מאה שערים ,לימדה תורה ,אמרה מאמרי חסידות והעניקה ברכות.
חנה רחל נהגה להתפלל עם נשים אחרות בכותל המערבי ובקבר רחל .לפי חלק
מהעדויות אף עסקה בקבלה מעשית .נפטרה ככל הנראה ב (1888) -ונקברה
בבית הקברות בהר הזיתים בשנים האחרונות הפכה דמותה לסמל בעיני
תנועות המקדמות את מעמד האישה ביהדות .על חייה נערכו מספר מחקרים,
ויוספה אבן שושן כתבה מחזה בשם "הבתולה מלודמיר" שהועלה בתיאטרון
החאן
לפי סברה מסוימת חלק מהמוטיבים במחזה" הדיבוק "נלקחו מדמותה.
ועדת השמות בעיריית ירושלים החליטה לקרוא על שמה רחוב בעיר .בעקבות
התנגדות החרדים לשם "הבתולה מלודמיר" נקבע ששם הרחוב יהיה "חנה רחל
מלודמיר"

ילדיו ונכדיו של יוסל לגביהם קבל מיכה פרטים מבני המשפחה.

 .1שושנה

שושנה וורטמן -נולדה ברחוב חב"ד  1בירושלים שם התגורר יוסל( -יתכן
שזו הייתה חצר החזקה של עקיבא נייפלד-הסב).למדה כנראה בביה"ס
אוולינה דה רוטשילד תוך העלמת עין של אביה .שלטה בשפה האנגלית
ובזכות זאת התקבלה לעבודה בביה"ח הדסה בתל אביב כמזכירה ועבדה
שם במשך כארבעים שנה .עד שנות ה.60-
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למטה שושנה וחברותיה בפורים.
למעלה,
שושנה התלמידה בתחפושת אחות ,ולאחר נישואיה
(התמונות נמסרו על ידי הנכד בנצי אמיתי)
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רחוב חב"ד  1בעיר העתיקה -שם נולדה שושנה .יתכן שכאן התגורר גם
עקיבא .לפי סיפורי המשפחה -על הגג גידלה הסבתא חיה צמחי נוי .וממול
דלת הכניסה היה בית המלאכה של עקיבא.
היום הכניסה ממול אטומה.
שושנה נישאה לקצין משטרה אהרון וורטמן שהגיע ארצה באמצע שנות ה20-
של המאה שעברה שרת במשטרת המנדט ואחר כך במדינת ישראל.
בעיתונות ההיסטורית מופיע שמו של אהרון פעמים רבות וניכר כי היה קצין
חרוץ ,מוכשר ואמביציוזי שהגיע להישגים לא מעטים .
השאיר ספר בכתב יד שטרם פורסם.
דודו גדליהו אמתי היה משך שנים מורה לספרות חיבר תרגם ועיבד עשרות
ספרים ואפילו תרגם את ספרי טרזן לעברית(.כנראה מרוסית).
אליעזר בן יהודה הוא שהציע להם לשנות את שם המשפחה לאמיתי.
שושנה דאגה לשיפוץ קברי המשפחה אחרי מלחמת ששת הימים.
שושנה הייתה לפי עדות הנכד בן ציון אשה עליזה מאד ,מן העיתונות ניתן
ללמוד שעסקה גם בפעילות התנדבותית בעיתון "דואר היום" מיום 31/7/1929
מופיעה שושנה כפעילה ב"אגודה למען ילדים חרשים ואילמים"

22

אחד מקטעי העיתונות הרבים שספרו על פועליו של איש המשטרה אהרון
וורטמן
לשרה ואהרון נולדו שלושה ילדים :אברהם שהיה עו"ד ,יוסף צבי (ע"ש הסבא
יוסף) ואחריו שמחה.
לדברי הבן יוסי טפלה שושנה באם חנה-דבורה שהייתה חולה ועיוורת ,עד
לפטירתה.
שושנה ואהרון קבורים זה לצד זו בבית הקברות בנחלת יצחק.
אברהם למד בבית חינוך בתל אביב ואחר כך בגימנסיה הרצליה היה עו"ד עבד
שנים רבות בפרקליטות המדינה התגורר ברמת גן נישא לבת יהלומן עתיר
נכסים מבלגיה.
יוסף-צבי שרת בחיל האוויר .לדבריו היו ליוסל בנים שהיגרו לדרום אמריקה .
פעם נוצר קשר עם בנו של אחד מהם שהגיע מארגנטינה או מברזיל בשנת
.1963/64
הוא הגיע לביקור נוצר קשר כלשהו אולם קשר זה התפוגג(.יתכן ומדובר
במשפחת חיים איצ'ה ומי יודע -אולי אפילו נפתלי).
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.2שרה -צירל (צירל וינקלר הייתה סבתו של יוסל-אמה של
חיה)
א .בת אסתר
ב .בת-סימה -נישאה ליעקב הוכמן .שעלה לארץ בגיל  3ב1903-
על פי ספרו של יהושע בן אריה (ירושלים -)1939ניגן יעקב בתזמורת המשטרה
המשפחה עזבה את ירושלים בתקופת מלחמת השחרור
נולדו להם ארבעה ילדים:
.1שמואל הוכמן (הרם)
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.2איציק הוכמן-נהרג במלחמת השחרור בקרב על משטרת צפת
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סרן
הוכמן ,יצחק-זאב

בן סימה ויעקב ,נולד ביום ג' בשבט תרפ"ו( )18.2.1926בארץ .לאחר שסיים
את לימודיו בבית-ספר תיכון הצטרף לקבוצת -הכשרה של "המכבי הצעיר"
ברמת דויד במסגרת הפלמ"ח .במסגרת זו עבר קורס מ"כים והועבר כמפקד
כיתה לגבעת חיים .לאחר שעבר גם קורס מ"מים שירת כמפקד מחלקה בגבעת
חיים .היה חבר קבוצת "הסוללים" .נשא בלבו חזון התיישבות קיבוצית ועבודה.
חביב על חבריו ומכריו הרבים ומן המפקדים הצעירים המעולים ביותר בפלמ"ח.
בשרתו בחטיבת "יפתח" עם פרוץ הקרבות בגליל העליון ,הועבר לשם כמפקד
פלוגה וכעבור זמן קצר נעשה סגן מפקד הגדוד .הוא ניהל את ההתקפה על זוק,
הגן על להבות הבשן ותפס את גבעת חלסה כשעברה השיירה לעמיר .פלוגתו
איבדה מיטב אנשיה בהתקפה הראשונה על נבי יושע שנכשלה .מאורע זה
השפיע עליו מאוד .בעלותו לצפת ,להיות בין מפקדי הקרב לשחרור העיר ,נטל
על עצמו אחת המשימות הקשות ביותר  -כיבוש המשטרה העירונית .בכיבוש
זה ,שהיה כרוך בקורבנות מרים ,נפל ביום א' באייר
תש"ח ( )10.5.1948כשהוא פורץ בראש אנשיו לכבוש את מצודת האויב.
יצחק-זאב הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בצפת.

.3שני בנים שנפטרו בצעירותם.

 .3רחל-לאה(-רחלייקה)
נישאה למשה דוד גרנובסקי בשנת  1912לאחר מכן שינה שמו לדב פרל
בהמשך להסברינו בתחילת הכתבה .דב פרל בן זאב נולד ב 1887-נפטר ב-
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1980הגיע לארץ בשנת 1905עבד שנים רבות בקליה .דב היה איש ספר
משכיל התפרנס מבית מלאכה לחרטות.
יש לציין כי דב פרל ששמו המקורי היה משה דוד גרנובסקי בן זאב שמר על שם
אביו "זאב" (ראה הודעת האבל למטה) כמו כן שמר גם על השם "משה" וכאשר
נרשמה הבת שרה לנישואין בשנת  1941נרשם האב בשם משה דב(.הודעה
הופיעה בעיתון "הצופה").
רחל לאה= סבתא רחל =נפטרה ב1959-
שלומית לוי נכדתם של יוסף -חיים וחנה פרל זוכרת את הביקורים אצל רחל-
לאה לאחר הטיפולים שהייתה עוברת בבית החולים היא מציינת את טוב ליבה
וזוכרת כיצד אהבה לעמוד על כיסא ולצפות בתנועה בכיכר דיזנגוף מחלון ביתה.
שוש צוריאל מספרת שרחל שומכר הייתה מתחלפת בדירה של רחל -לאה בזמן
שמשפחת שומכר התגוררה בשיכון "המקשר" אלה נסעו לים בתל אביב ואלה
לירושלים -עיר נערותם.
נולדו להם שלוש בנות ובן.

 .1עקיבא פרל היה בפלמ"ח השתתף בכל הקרבות בנגב.
 .2שרה זליבנסקי
בנותיה:מירה,תמי וחנה הרצמן
חנה הרצמן אשת מיחשוב מרכזית בשרות המדינה משך שנים רבות.
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האבא יעקב זליבנסקי היה שחקן מצטיין בשנות ה 30-ב"מכבי תל אביב"
ובנבחרת ארץ ישראל גם שני אחיו היו שחקני כדורגל בולטים היה צאצא ישיר
של מייסד מפעל המצות זליבנסקי .יעקב היה עד לרצח ארלוזורוב והעיד בבית
המשפט על הדברים שאמר ארלוזורוב לאחר שנפגע ("דואר היום" )29.9.1933

עיתון "המשקיף" 2/4/1941

.3מיכאלה גלנצמן -ילדיה :בתה -שרונה סנופקובסקי
בן-זאביק
.4ציזה קלטר
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סיימה לימודיה בביה"ס לאחיות שליד בית החולים "הדסה" בירושלים בשנת
 .1949הייתה בעלת עמדה והשפעה בחדרי הניתוח בכל הארץ .את חדרי
הניתוח בבית החולים "שיבא" ניהלה במשך למעלה מ 20-שנה .נישאה למנתח
החזה יהודה קלטר שאף הוא היה איש פלמ"ח בעברו.
מתוך מגזין עובדי בית החולים "שיבא" אפריל 2014

שמענו שתי גרסאות על מקור שמה של ציזה :
לפי ענת בתה של ציזה הרי לפי הסיפורים ששמעה הייתה זו רבנית (ספק אם
יהודיה במקורה),שהבטיחה לרחל –לאה על פי חלום שחלמה -שההיריון עם
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ציזה -שהיה קשה -יעבור בשלום .ייתכן ומדובר בחותנת של מוטל -המבשלת
הגיורת  -שהבטיחה זאת ,מאחר ששאפה –אפילו בחלומה-להנציח את שם
ציזה –אשת הרב מוטלה.
או שאולי ציזה -חנה (אשת הרב) ,היא בעצמה ,נגלתה בחלום והבטיחה את
ההבטחה ועל כן נקראה התינוקת על שמה.
יש לזכור שבעלה ובני משפחה אחרים של רחל –לאה היו מחסידיו של הרב
מוטל'ה טברסקי.
לציזה שני ילדים :ענת קלטר -פרבר -רופאה.
דני קלטר -מורה  .טייס לשעבר מכיר את נכדיה של רחל שומכר (מש' מיינרט)
ולא ידע שהם למעשה קרוביו (סבתו רחל –לאה וסבתם רחל שומכר היו בנות
דוד מדרגה ראשונה).
וכבר סיפרנו כיצד היו השתיים מחליפות ביניהן את דירותיהן בעונת הקייץ.
(ראה פרק על רחל שומכר בספרנו על סבתא פנינה.עמ'  .244-238בעמ' 243
צילום שלושת הנכדים הטייסים).

.4חיים-איצ'ה
שמו מוכר במשפחה אך לא יודעים עליו דבר ואולי הוא האח שנסע לברזיל
ועסק שם בענייני בדים.

סוף דבר
חפשנו את נפתלי והוא טרם נמצא ,במקומו למדנו פרטים מרתקים נוספים
על המשפחה.
את נפתלי נמשיך לחפש ומי יודע אילו הפתעות מצפות לנו .
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האם יתכן שנפתלי נייפלד פשוט שינה את שמו וצאצאיו נקראים היום
גרנובסקי או אולי אפילו טברסקי .או שמא מצאו מקלט בביתה של ה"בתולה
מלודמיר"
?
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