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סבתי האהובה פרידה יפה עם בנימין1921 ,
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הוריי ,מלכה ובנימין יפה ,הלכו לעולמם
במכאובים קשים בדמי ימיהם
הורי בעלי דוד ,חנה ליבא ובנימין זאב חשין
חלו ונפטרו מעט מאוחר יותר
דוד ברסלאו ,הסב שאימצנו לנו
הלך לעולמו בשיבה טובה
בני משפחת קליינזינגר ,משפחת אמי
נספו בשואה בוורשה שבפולין
סבי יוסף אלתר קליינזינגר חלה ומת
בתל אביב בשנות החמישים
סבי לייב יפה נהרג בפיצוץ מכונית תופת
בירושלים בשנת ארבעים ושמונה
סבתי האהובה פרידה נפטרה בגיל מופלג
וציוותה לשרוף את יומניה
לאחר מותה

לייב יפה מובל לקבורה ,א’ באדר ב’ תש”ח [צילום :י’ אייזנשטרק]
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דוד ברסלאו ושתי אחיותיו
גדלו בארצות הברית
של ימי המשבר הכלכלי הגדול
אמם נשרפה למוות
אש הכיריים אחזה בשמלתה
שלושתם לא נישאו מעולם
ונפטרו מן העולם ערירים
רק דוד קנה לו משפחה
הוא אימץ אותנו ואת ילדינו
ואנחנו אימצנו אותו אל לבנו
שנים רבות נהג לבוא לביתנו
בכל יום ויום
בשעה חמש בדיוק

דוד ברסלאו עם טל ואדם[ 1985 ,צילום שלי]
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דוד ברסלאו [משמאל] ואחותו1917 ,
דוד ברסלאו [בשורה העליונה משמאל] ומשפחתו ,קמדן ניו ג’רזי ,ארה”ב 1920
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הדסה ,אחותה של אמי
שלחה יד בנפשה
בגיל הנעורים
בוורשה שלפני השואה
למה?
האם היתה חולה?
בגופה?
בנפשה?

אמי [במרכז] ,אחיה דוד ואחותה אידה .ורשה  .1925איפה הדסה?
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סבי יוסף אלתר קליינזינגר
עלה לארץ בגפו
מוורשה
בשנת 1935
תלמיד חכם היה ולפרנסתו סחר
בחפצי אמנות ועתיקות
בחנותו ברחוב שינקין בתל אביב
רוב שעות היום עסק בלימוד תורה
הוא חי בדלות ובעוני
וגר בדירה זעירה
עם בתו ,חתנו ושני ילדיהם
למה עלה מוורשה בגפו?
מה קרה לאשתו?
מה היה שמה?
סבי יוסף אלתר קליינזינגר [מימין] ואחיו .מרסיי 1924
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סבי יוסף אלתר [בחליפה] ,ישראל 1942

כרוז משנת 1940
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סבי לייב יפה היה ציוני נלהב
סופר ומשורר
הוא נהרג
בפיצוץ מכונית ממולכדת
בחצר המוסדות הלאומיים
בירושלים בשנת ארבעים ושמונה
אחד עשר חודשים לאחר מותו
נולדתי אני
ושמו הוטבע בשמי
הוריי ביקשו לשלב את שמו
הרוסי ליאו
בשם עברי מודרני
מי הוא היה?
מה היו מחשבותיו?
אהבותיו?
נטיות לבו?
המזג שלו?
הפיצוץ בקרן היסוד ,חדרו של לייב יפה 11 .במרס 1948
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חיים נחמן ביאליק ואריה לייב יפה [יושב] ,הולנד 1907
[צילום]Atelier Frenay, Den Haag :
משפחתו של לייב יפה [הילד הקטן] ,גרודנו ?1880
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סבתי פרידה היתה לי
מקור נחמה בילדות
לאחר שבעלה נהרג בפיצוץ
עברה מביתה הגדול בתלפיות
לדירת שיכון זעירה על הר הכרמל
ישבתי מולה כששיחקה פסיאנס
התבוננתי בה כאשר פידרה את פניה
שמעתי ממנה על מסע חייה
על חרדותיה
ועל הבדידות
כל חייה כתבה יומנים
ובצוואתה ציוותה
לשרפם
הסודות המשפחתיים שעלו בלהבות
עדיין טורדים את מנוחתי

סבתי פרידה יפה בת  ,16מוסקבה 1908
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בית משפחת יפה בתלפיות
נבנה בראשית שנות העשרים
של המאה הקודמת
מימינו נבנה בית קורנברג
משמאלו הבית של קלויזנר
ומולו הבית של עגנון
וכיום?
ש”י עגנון בגבעת אורנים
לייב יפה בארנונה
וקלויזנר בתלפיות
הרחוב שבו היו
בתיהם של כל הארבעה

הבית של משפחת יפה ,תלפיות ,ירושלים ~1925
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אמה של אמי
מה היה שמה?
מה היה מזגה?
למה בעלה נטש?
כמה ילדים היו לה?
למה שלחה הדסה בתה
יד בנפשה?
סודות וקשרים

אמה של אמי?1890 ,
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אברהם חיים חשין נשא לאישה את
פרומה אסתר נינתו של
הרב מרדכי יפה הידוע בכינויו
“בעל הלבושים”
שחי במאה השש עשרה
והיה מגדולי הפרשנים והפוסקים
הם הולידו את נחמיה חשין
שנשא לאישה את פינא ריילא
והם הולידו את בנימין זאב חשין
שנשא לאישה את חנה ליבא לבית פרוש
הם הולידו את דוד שנשאני לאישה
ואף אני נינתו של
הרב מרדכי יפה הידוע בכינויו
“בעל הלבושים”
שחי במאה השש עשרה
והיה מגדולי הפרשנים והפוסקים
וכך כעבור ארבעה דורות
שבו ובאו בברית הנישואין
שתי המשפחות יפה וחשין

24

דוד חשין [בשורה הראשונה משמאל] בחתונתה של חיה אחותו ,ירושלים 1955

25

הרב מרדכי יפה ( )1612-1530המכונה “בעל הלבושים” היה מחכמי בוהמיה ,רב ,פוסק ומפרש
השולחן ערוך .עסק בפרשנות המקרא ,בהלכה ,בדרשנות ,בפילוסופיה ,במדעים ובקבלה.
האגדה מספרת כי רבי מרדכי כינה את ספריו “לבושים” בשל מעשה שהיה :רבי מרדכי
היה יפה תואר ,ואחת מנשות האצולה הנוצרית חשקה בו .היא הזמינה אותו לביתה לצורכי
עסקים ,נעלה אותו בביתה ,ודרשה ממנו להתנצר ולהינשא לה .רבי מרדכי סירב בתוקף,
ומאחר שסירבה לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב ,וכל עשרת בגדיו הושחתו כליל.
לזכר הניסיון שעמד בו חיבר רבי מרדכי עשרה “לבושים”.
האגדה מוסיפה עוד ,כי בעקבות המעשה התפלל רבי מרדכי שבמשך עשרה דורות יהיו
צאצאיו מכוערים ,על מנת שלא יבואו לידי הניסיון שבו עמד ,וכי בקשתו התמלאה.
בין צאצאיו היו הרב מרדכי גימפל יפה ,רבה של רוז’נוי ומהחלוצים מייסדי המושבה
יהוד; הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,הוגה הדעות והרב הראשי הראשון ,ולייב יפה ,ראש
קרן היסוד ,שנהרג בפיצוץ מכונית התופת במוסדות הלאומיים בעת הקמת המדינה.
http://he.wikipedia.org/wiki
חנה ליבא [הילדה משמאל ,אמו של דוד חשין] עם אביה אליהו נחום פרוש,
אמה גולדה והילדים שלמה זלמן ולייקה1915 ,

26

27

החופה ,יוני [ 1971צילום :פוטו קריין]

פורסם ב”פנים אל פנים” ,יוני 1971
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29

אמי עבדה קשה
היתה חולה
שבויה בעברה
אבי היה עסוק
באובדן האב
שמעולם לא היה לו
לא אח לי ולא אחות

עם הוריי ,ירושלים ,מרס 1950
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כיסאות המטבח והשולחן העגול שבביתי
שימשו את אורחי הפנסיון
שניהלה סבתי היפה
כדי לכלכל את ילדיה
בשעה שבעלה אריה לייב יפה
משוטט בעולם הגדול ומתרים יהודים
בשליחות קרן היסוד
את הרהיטים בנו אז בשנות העשרים
בבית יתומים בירושלים

בית משפחת יפה בתלפיות ,ראשית שנות השלושים [המאה העשרים]

32

33

שולחן האגוז וכיסאות הצ’יפנדל
מחנות העתיקות של
סבא אלתר
מגדל הבשמים ממוסקבה
ממשפחתה של
סבתא פרידה
הפמוטים מבית הוריו
של דוד ברסלאו
ומכונת התפירה
מבית חשין בשערי חסד
בה תפרה חנה ליבא
בגדים מהודרים לנשות רחביה
כדי להאכיל את
עשרת ילדיה
כל רהיט ,תמונה וחפץ בביתנו עוטה פטינה של זכרונות [צילום שלי]

34

35

לחנה ליבא היו
לב רחב
מנהיגות טבעית
וחכמת חיים
את השם “ליבי” הועדתי
לבתי השנייה לו היתה לי

חנה ליבא ובנימין זאב חשין ,שערי חסד ,ירושלים [ 1971צילום שלי]
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בשנת חמשת אלפים שש מאות
ושמונה עשרה לבריאת העולם
 1858למניינם
באו בברית הנישואין ר’ דב בער
בן הרב מרדכי גימפל יפה
וחיה לאה בת הנגיד
ר’ ישראל משה פישל
בן אריה לייב לאפין
שהיה אחד מעשירי ירושלים
ומחלוצי היישוב בארץ ישראל
והרי כתּובתם לפנינו
מרדכי גימפל יפה סבו של סבי
היה רב ופוסק וחלוץ
עלה ארצה בשנת 1888
התיישב ביהוד
ובה יסד את “דגל תורה”
הישיבה הראשונה
בהתיישבות החדשה
בארץ ישראל

כתובה משנת  1858מנישואיו של ר’ דב בער בן הרב מרדכי גימפל יפה וחיה לאה בת ר’ פישל לאפין
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שרה פריידל לבית חרל”פ ,רעייתו של ר’ פישל לאפין ,ירושלים ?1870
[צילום]G. Krikorian :
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ר’ פישל לאפין ,ממנהיגי היישוב בארץ ישראל בשנים 1889-1863
[צילום :ג’ סדובסקי]
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בשנת  1970לקראת החתונה
נחתמו ה”תנאים”
הייחוס לרב מרדכי יפה
הידוע בכינויו “בעל הלבושים”
שחי במאה השש עשרה
והיה מגדולי הפרשנים והפוסקים
הקל במעט על הורי החתן
את הקושי שבשידוך החילוני
דוד ברסלאו התחייב מצד החתן

ה”תנאים” נחתמו לקראת נישואינו ,ירושלים 1970
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שמלת החתונה נתפרה
בידי תופרת ירושלמית
את התסרוקת החרבתי
את האיפור שטפתי
הכיבוד כלל מקלות מלוחים
פירות ועוגות לקח ומיץ
שבע הקפות הקפתי את החתן
הרב המכובד שלמה זלמן אוירבך
מגדולי הפוסקים במאה העשרים
היה מסדר הקידושין
הרי מואב היו עדים לאירוע

החתונה נערכה בכיכר בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים
 3ביוני [ 1971צילום :פוטו קריין]
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בשמי ,כך נדמה לי לפעמים ,ביקשו הוריי ,ואולי מבלי דעת ,לצקת את העבר והעתיד
שלהם :שם שאמנם נראה כמו שם תנכ”י ,אך אינו נהגה כך .שם שמהלך בין הטיפות,
מרגיש בבית בעולם החילוני ואף קורץ לעולם הגדול ,אך עדיין לא מנותק לגמרי
מכבלי המסורת .שם שרגליו ,כמו של אבי ,נטועות בעולם המקרא ,וראשו כבר גדוש
השכלה .אם תרצו ,שם שוודאי יוסיף להבנה בין העמים ,אך עם זאת לא יעורר
אדם חשין 2006 ,
התנגדות עזה מדי מבית.

טל ואדם חשין ,סיני [ 1980צילום שלי]
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מלכה יפה לבית קליינזינגר הלכה לעולמה בגיל 58
אחותה אידה בגיל 56
אחיה דוד בגיל 32
יוסף אלתר קליינזינגר הלך לעולמו בגיל 64
אשתו נספתה בשואה
הדסה בתם התאבדה בגיל צעיר
בנימין יפה הלך לעולמו בגיל 64
לייב יפה נהרג בפיגוע בגיל 72
חנה ליבא חשין לבית פרוש נפטרה בגיל 70
בנימין זאב חשין נפטר בגיל 79
דוד ברסלאו השיב נשמתו לבוראו בגיל 88
סבתא פרידה הלכה לעולמה בגיל 92
והכאב?
הכאב אין לו גיל
ההרס ממכונית התופת במוסדות הלאומיים ,הפיגוע שבו נהרג סבי לייב יפה [צילום :רולף מ’ קנלר]
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סבי לייב יפה ,פרידה רעייתו ,וילדיהם מרים ,תמר ובנימין [אבי]
על ברכי חנה סבתו .תלפיות ~1925

כתב היד של אחד השירים שכתב לייב יפה ,תחילת המאה העשרים
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גלויה משנות השלושים של המאה העשריםGoldbergs Press, Jerusalem ,
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ליאורה חשין חושפת בספר האמן שלה את קורותיה המרתקים והדרמטיים
של משפחה אחת בראי אבותיה ,מצד החתן ומצד הכלה .זהו סיפור משפחתי
מפתיע ויוצא דופן על מפגש בין שתי משפחות ירושלמיות שורשיות הבאות
משני קצוות של החברה הישראלית .ליאורה חשין אורגת צילומים משפחתיים
ישנים ,קטעי עיתונות ושורות מפרי עטה לכלל יריעה אחת שאין בה מוקדם
ומאוחר ,וכל מרכיביה משלימים זה את זה ויוצרים סיפור שהוא אישי ,לאומי
ואוניברסלי בעת ובעונה אחת.

מסידרת גלויות ארץ ישראל בהוצאת ש .שרנופולסקי ,תל אביב ,תחילת המאה העשרים
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