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.רב  ציוניומתחתנת שם עם הנוסעת ללטביה , ספורה של נערה שגדלה בראשון לציון

מסייע בידם לחזור ולעלות  ארצה ולהקים את ביתם -יזם ואיש ספר-האח הצעיר של הנערה 

ולפתוח חנות ספרים שתהייה בסיס כלכלי לפעילות ציבורית, אביבבתל 
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1879נולדה במוסקבה ב  

12בגיל עלתה עם משפחתה ארצה

גדלה והתחנכה

ברחובות וראשון לציון

יהושע גורדון אח  של לאה  



יעקבסוןעוד על משה 
תעודה אפשרה להיות רב מטעם  . אחד הרבנים הבודדים ברוסיה שהיה בעל תעודת בגרות רוסית
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רוסיתשפה

לוגיקה

צרפתית
גרמנית
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18עד המאה המשפחתית מתועדת ציונות 

תלמיד חכם

ובעל צדקה מפורסם

הרבתה לעשות צדקה וחסד ונהגה

בכל שבוע' ו ה' לצום ביום ב

,עד יפוחודשים 6באניית מפרש ב ז"בתרטעלה ארצה 

ושם נפטר ונקבר בהר הזיתים, ועל דבשת גמל לירושלים
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ממייסדי תנועת חיבת ציון"הצדקנית העשירה"

של שושלת רבנים 17-הדור ה



(אבא של שרה גורדון  )עוד על הסבא של לאה ויהושע 
יעקבזאהןפייבלשרגא 

.1830בשנת שבליטא פלך קובנה , בזאגרנולד 

עסק בהספקת אריגים ממוסקבה למחוז הולדתו בליטה  

.והגיע לעשירות

.בתנועת חיבת ציוןעם  קלמן ויסוצקי היה פעיל במוסקבה 

הקים את ביתו בירושלים  

בשכונת כנסת  יעקבזאהןותרם את בתי הקים 

.ישראל לתלמידי חכמים

ונקבר בהר הזיתים1905נפטר בירושלים ב 



אברהם ושרה גורדון עלו ארצה מליטא  

בנחלה שקנה  התיישבו ברחובות , 1891ב

להם אבא של שרה

עברו לראשון לציון ורכשו בה 1893ב

.דונם כרמים72

הקימו את ביתם ברחוב אחד העם מול 

.בית הכנסת

גורדוןואברהם זאב יעקבזוהןשרה לבית -לאה ויהושעשלעל ההורים 

ילדי  שרה וזאב גורדון ושנת הולדתם

הברון רוטשילד

שלא נרתם  , העיר

לעזרת המושבה  

לטובת הקמת  

.בתים מעין אלה



האבא של לאה ויהושע-עוד על אברהם זאב גורדון 

עבודה עברית  ברחובות סידר לו משק גדול והנהיג בו 

.  טהורה

,  דאג בזמן מלחמת העולם הראשונה...בראשון לציון 

מידי  להצלת התושבים מרעב לארגון אגירת מזון ,

.ספסרים

...  וביחוד התמסר לבניין בית הכנסת הגדול בתל אביב..

.עד לנטיעת העצים בחזיתו

(  פינת רוטשילד)רחוב אלנבי 

1918מבט דרומה 



1903השנה 
שבלטביה לביקור משפחתי(   TUCKUM) לטוקוםלאה גורדון נוסעת מראשון לציון 

יעקבסוןהרב משה -בן דודה יוצר הכרות בינה ובין חברו לפעילות ציונית



על מעמד האישה  , טלסןהנמצא בעיר הסמוכה , למשהמטוקוםלאה כותבת 
אין חדש תחת השמש

*

למנות את השנים החל מחורבן הבית  , היה נהוג בחוגים הציונים, עד להצהרת בלפור*

. 1903=חודש חשוןה'אתתל

טעית אדני היקר בחשבך כי הצעירות יכולות לעבוד ...

מרובדה בקוצים  דרכן גם .  לטובת עמם כאות לבן

...  ובדרדרים

כי מספר לא קטן , עליהן בעין חשדמבטתהממשלה 

.  מאחותינוהקושרים נמצא בין 

כי  .... והוא הפתגם הישן.. אויב נורא עומד על דרכן 

"...    כבודת בת מלך פנימה"

חנוך אחד כלבניהםעל האבות היה לתת 



אין איש במחנה רק מפקדים אחדים  ...

אנשי צבא פצועיםעם 

ברזל מחיפה עד בית -כבר נסללה מסילת..

ברבות הימים תקשר עם המסילות . ציד

(.  בגדד)בבל–דמשק , חרן-דמשק

.עתידות גדולות נשקפות לחיפה

ולכן אם  , י"הנמל המרכזי בא...בחיפה יהיה . 

היה עלינו , הננולאומים ודיפלומטיםקצת 

וחבל  הר הכרמל לרשת את כללהשתדל 

.עד ים כנרתהארץ הנמשך 

...מצב התנועה הציונית קשה   אבל בכל זאת-מכתב נוסף מלאה



חתונה

ברכה ומתנה לחתונה



תרומה למפעל הציוני באמצעות קניה של בולי קרן קימת–מתנות החתונה 

אלוקי ציון יברך את אגודתכם ועינינו 

.את שבות עמו' תראינה בשוב ה

זכרו את המת הגדול ביום שימחת  

לבכם

1904ביולי 3הרצל נפטר ב

שלשה שבועות לפני החתונה



משה רב העיר  ,  עיר בלטביה, בהזנפוטמשה ולאה מקימים משפחה 
שפת הדבור בבית עברית

אהובה, נריאל, עדינה, לאה, משה-מימין לשמאל



לאה כותבת  למשה  -ישראלים  בלטביה אולם לבם בארץ חי

בהפריינדכי קראתי עגמת נפש ביום ראשון היה לי הרבה ..

משפילה בשנה הזאת את מקח הענבים  א"יקשהחברה 

לאף לחם יבש לאכלהאכרולפי מחירה לא יהיה 



שמתגורר ביפו כותב לאחותו בלטביה , יהושע האח של לאה. 1912השנה 

ו

,  י טרם התפתחה"א, .., פהלהתישבהאפשרותלבנוגע 

. .  להמוני עמנוקיבול ביתשתוכל לשרת לכל בחור 

...  המסחר הגדול עדיין ברבו בידי הגויים

בגדול תפוחי הזהב בפתח  ...היהודים עשו צעדים גדולים 

המסחר  -נתפתח גם יפו, והודות לאלה היהודיםתקוה

.והחרשת הקטנה



המשך המכתב מיהושע  
אביב =פרבר חדש והוא תלנוצר

ו

במשך שלש השנים האחרונות 

אביב=נוצר ביפו פרבר חדש והוא תל 

.הדומה מאד לשכונה אירופית



המשך המכתב
יש צורך בבית מסחר הספרים בתל אביב

.שרוב תושביו הם אנשים המתפרנסים באופן לא רע וזקוקים לספר...

נס  'רגעים מהעיר בדיליז20על יסוד זה ועל יסוד העובדה שהשכונה הזאת רחוקה כ

.נבנתה הצעתנו ליסוד בית מסחר הספרים



פינאנסייםאבל לא בכוחות לקוחיהבבניתיהושע מבטיח לעזור 

,  בעתיד הקרוב מאדמרכז ההשכלה ..ובמקום הזה 

....יסודות אירופייםבית מסחר של ספרים על ליסד..

עזרה קטנה מן החוץ הן  ... יש לי אפשרות להשיג 

והן בנוגע לסוכנות מצד  ( קונדשאפט)להלקוחיהבנוגע 

.ועודתושיה

יקירתי לזאת , אבל... שלי מעובד לכל פרטיו הפלאן

אבא דחוק בכסף ואי אפשר  ע"ולעדרושים אמצעים 

.פינאנסייםלו לעזור בכוחות 



אז מה-אסור לפי התקנות לפתוח חנויות במרכז השכונה : בעיה

ל במרכז השכונה  "אביב לפתיחת בית המסחר הנ=של תל הועד רשיוןמקוים אנו להשיג את 

אביב ויבטיח  =אתמול בקרתי את ראש הועד של תל. לפתוח חנויות, לפי התקנות,אסורששם 

.בקבלנותנו הזאתעזרתו המוסרית לי את 



יהושע חושש מההופעה של משה-המשך ההתכתבות

אני מוכרח גם הפעם לשנן את מה שאמרתי במכתבי  

ישליך משה את הרבנות וכל הטקסים  פה . הקודמים

.לההשיכים

לקבל  פה אתם תצטרכו להתקיםאם אתם רוצים 

.הקל הזההקומפרומיסעליכם את 



...לארץ ישראל נחוצה תלבושת לפי האופנה וגם נחוצה

ולא בוינה( פילץ)מגבעת של לבד כן יקנה ....

כי המגבעות של לבד מרוסיה אינן יפות , ברוסיה

.י"ולא לפי טעם א

אתה  שלאה תביא חושבים אנו לנחוץ להעיר אתכם 

ומסורה לה  שפחה עבריה  משנות הבינים  

.  שתוכל לבשל ולטפל בסדור משק הבית

.שתעשה את העבודה הגסה...…, נוסף לה



לפי המודההכלפה בתל אביב 

,והוא יהיה גם מוכרח לסדר מעט גם את זקנו...

.ולקרזל את השפםוליפות אותו להסיר מעט מן הצד! אל תצחקי

יחידי זה –אז המקום היחידי ? הרוצים אתם להצליח בבית המסחר

.לפי המודההכלופה בתל אביב אביב =תל

זו היא גם דעתו של אבא אם כי  . ואל תתאכזרי עלישמעי נא חביבתי 

.אדוקהוא 

?מה בכך..תלבשות..ושם יעשה לו בוינההלא יהיה 

....להיהדותעלבון אין בזה 

קורלאנדוצריך הוא להופיע כבן לסוחר ולא לרב פה הלא יהיה משה 

"וכובטעם בגדיהם המצטינים



שבתמונהלאוניהדומה באניהעולה ארצה יעקבסוןמשפחת -1912קיץ 

מול סלעי יפוTihatcoffקיטור רוסיתאונית

בשיתוף  , 61משה ולאה ושלשת ילדיהם שוכרים דירה בתל אביב ברחוב נחלת בנימין 

רחל-עם יהושע ואחות של לאה ויהושע 



אם אפשר להדפיס על השער  זמרה =לטעמיילקוטים  

זמרה=טעמי בעברית 

,  נורדאו, הרצל... מלא שחר מגפסוסאנדרטאות קטנות 

מאורות העמיםכן וכמו ביאליק 

רשימה של פריטים שלפי דעתו יש למכור בחנות-זכרוןיהושע מכין לפלאןבהמשך 
.

, סוג הקוד בו השתמשה חברת הספנות לקיצור טלגרמות



יש למכור גם חלקי המילואים ומסדרים-עוד ציטוטים מהרשימה 

.  החדריםומדחמיבארומטרים,  

ַמסֵדרים

של מכונות כתיבהחלקי המילואיםקטלוג של 

שהאותיות  ..שיטת הגלגל ... קטלוגים ממכונות הכתיבה

.      בדּוָגהמֻכָנסות בגלגל קטן או נמצאות כולן 

כר קטן הנדבק בתוך המכונה-במקום סרט YOSTִרפַדת



הקטניםלהלקוחותופרסים BLUTNERפסנתרים  של  -ועוד ציטוטים 

טנניס,  הספורט  כגון  פוטבולארטיקולי

ונגנים מפורסמים  .... הגלילים מאופרות  ידועות

..וחזנות  בנוסח  אשכנז פאדארבסקי,  קובליק

.הפולאניבמבטאלא  חזנות בשום  אופן  

ואחרים מן המפורסמיםBLUTNERשל הפסנתרים

כרטיסים קטנים בתמונות כגון אלו הנמצאים  

הקטניםלהלקוחותלפרסים...בצרורות השוקולד

במאור  וסינימוטוגראףהקטלוג של פנסי הקסם 

פטהאו , URBANORAשיטת אסיטילן

...המיוחדות רק לשוטרים באירופה משרוקיות



משה ולאה בשותפות עם יהושע פותחים את בית המסחר  -1912ספטמבר 
(שער תל אביב)על יד מסילת הרכבת טרייבושבית 

בהזנפוטכדי לסיים את חוזה הרבנות עם הקהילה , משה חוזר ללטביה 

.מתמודדת עם קשיי ההתחלה( לדעתה מעטה)עם עזרה מיהושע , לאה



לאה כותבת למשה
?   האם מה שיהושע הציע, מה למכור

...פרים אדוקיםוס..ך שונים וחומש "כבר דרשו אצלנו תנ...

וגם בשביל  אביב-אנשי תליהיו ספרים בשביל שלפי דעתי צריך 

.מהדור הישןהאנשים 

....וכי לא יהיה מסחרנו צדדי

את כחותנו על דברים שונים  כך לא טוב  נפזרכמו שלא טוב אם 

.רכושנו בדבר אחדאם נשקיע את כל 



.  שעיקר חשיבותו שאינו נכבה בפני הרוח,  לקבל מונופול על מצית, משה בודק  

ומשפשפים מעט בפס ( 2)בהגלגלשראש הפתילה יגע .. 

.בהפתילה( בלי שלהבת)אז נאחזה האש בהגלגלהיד 

יש קפיץ שמקרב אבן קטן ( 3)בהשפופרתצריך לדעת כי 

אז צריך לשים  , שמושוהאבן הזה משתפשף מרב . אל הגלגל

...אבן חדש

.מעל ראש הפתילהלהסיר את האפר לבלי טוב מאד .....

מונופול על כל ארצות הקדם  כי הוא לנו , כדאי להפיץ זה

ק התריסר55המחיר שחשב .קרדיטועל י  "הסמוכות ל א



לאה כותבת למשה  
ושיהיו נזהרים עם המסמריםוצענטראלתושיהיש לשמור קשר עם  הוצאות הספרים 

בפעם  . יהיו נזהרים עם המסמריםבתבהעוד תשתדל שכאשר הם שמים את הספרים ...

.אשר בכרך אחד ועוד על ספרים אחדיםבבלי בהתלמודחור גדול יש . הזאת היה לנו הזק



לאה כותבת למשה  
אולי לפנות לקלמן  האח העשיר של משה בדרום אפריקה  , אין כסף, המצב קשה

שהוא יעזור לנו     אבל  , אתה צריך לבקש מקלמן

,  חלילה לך לדבר אתו קשות

לצחוק  ואם הוא יעזור אז נוכל רק תחנונים תדבר 

.מכלם



לאה כותבת למשה מחשבות לחסל את בית המסחר ולחזור לרוסיה

.  עשה אתה מה שבנתך ולבך יאמרו לך ואני אסכים לכל דבר

ואם חס וחלילה נאלצה אהיה לעזוב את ארצנו  היו תמיד לארץ ישראל שאיפותיכי , זה תדע

...הקדושה זה יהיה פצע גדול ונורא בלבי 

.ואז חשה אני איזה רגש מיוחד בלבי שאני בארץ ישראלועל התולדה פה מבט אחד על תל אביב 



ציטוטים ממכתבים נוספים של לאה למשה

באו ולקחו ניר בעד  ...הפליסתנאיהמשרד 

צרורים של ניר בעד  20הוא בא לבקש .. פ10

.  וכל כך הרבה לא היהעלים גדולים מכתבים  

אי נעים לי זה עד מאד

בקשה כי נזמין  פוחובסקיר "הגברת ד

. בשבילה סידור יפה מאד עם תרגום רוסי 

.  תשתדל נא לקנות זה

לביירוטלספרים ערביים היום שלחנו רשימה 

.  מאלכסנרימה גם בקשנו דבר 

.  רואים פנים חדשים בהחנות שלנולאטלאט 

מורי בית  ויחיליטוראףהאדונים ..אתמול באו ..

.הספר לבנות קנו  ספרים אנגלים וצרפתים

לומדת היטב רק  אהובההם אמרו לי כי 

לעזור יכלנוטוב היה לו .  היא חלשהבחשבון

?לה עכשיויעזרמי .  לה



1919בית מסחר הספרים 

בתמונה לאה ומשה ובנם שלמה



ייבאו אטלסים מההוצאה לאור הגדולה ביותר בבריטניה      וגם מכרו אבק תגלחת

מניעת והפרשת אדם מישראל חובת 

(ויקישיבה)איסור דבר מלעשות 



פייערבערגעל כתבי דרישה גדולה יש 

.ופרשת דרכים מאחד העם

'אקס20גם שכחנו לבקש 

מהספר החדש  

.  פרישמאןשל דוד " בארץ"

הם שלחו לנו בעצמם אקסמפלרים אחדים  

.ומיד מכרנו

הפרובלימהוכרטיסים להרצאה על ופרישמאןאחד העם , פייערבערג-מכרו רבי מכר
של תרבותנו החדשה



מכרו מחברות עם ציור של שטרק מבצלאל

הילדים  מחברות בלי ציור קשה למכור כי 

. ..חפצים ציור

והציור עולה יהושע הזמין ציור אצל בצלאל 

פרנק  30

,  והאמת אגיד לך אינני מבינה את תוכנו היטב

בכל זאת נאלצים נהיה  ', יפו ב השגיעהוגם יש 

..  לקבלן

שטרק 

בצלאל



מכרו מאספים עבריים לאומנות  
וספרות מברלין

מכרו מחברות תוצרת סוריה  
(חיפה)



וגלויות לתפארת הייצוא החקלאי, מכרו גלויות מזכרת ממלחמת העולם הראשונה

Jaffa Old Turkish TrenchesBritish chaplain writing home

for tommy 

Camels with orange cases arriving on the Jaffa Quays



7-8-1925מודעה בעיתון דבר 

שער תל אביבעל יד טריבושמבית -בית הספרים עובר מקום
. במרכז תל אביבלבית פולק מול הגימנסיה 

בית פולק



,על יד בנק אשראי73בית מסחר הספרים עובר פעם נוספת מבית פולק לנחלת בנימין 

בית הסמוך לבית עם החוד

לא מכרו  , כנראה, הספורטוארטיקוליפסנתרים 

מכרו דברים למזכרת מארץ  , בנוסף לספרים, אבל

'תפילין  ומזוזות וכו, ישראל וגם טליתות



עוברת יעקבסוןלרחוב יהודה הלוי וגם משפחת -בפעם האחרונה-בית המסחר עובר 
79לבית ברחוב הירקון 61מדירה ברחוב נחלת בנימין 



ציטוטים מילקוט החברה קדישא

1919יושב ראש הועד של תל אביב בשנת 

ר שלו  "ממייסדי בית הכנסת הגדול ויו

ר הועד שלו"ממייסדי בית הכנסת בית אל ויו

ר אחוד בתי הכנסיות"יו

"תל נורדאו"ממייסדי שכונת 

ר ועד ישיבת תל אביב  "מיסד ויו

נשיא כבוד של מועצת בתי העלמין

בית המסחר פעל תמיד בצל העשייה הציבורית של משה
נסגר בית המסחר1944בשנת 

 1918יפו" ועד הצירים"



–ייסד חברה לניווט יפו לונדון 

ציםחברת ספנות שהייתה הבסיס ל

-ולחברת הספנות של משפחת עופר

מאיר דיזנגוףוצרף אליה את 

1924לתוצרת הארץ התערוכה הראשונה ארגן את 

כמנהל הכללי של החברה לתערוכות וירידים  כהן 

קבע את דגלה וסמלה הראשון

בין תחדישיו  . עברי למונחי המסחר-הכין מלון אנגלי

לקוחיהקמעונאי      מוצג   

גם יהושע גורדון ניהל פעילות  ענפה

סר הרברט  יהושע מלווה את הנציב העליון 

1920יפו סמואל 



אביב  -שער תל, 22ברחוב הרצל 

בונים את הרכבת הקלה

היום

World war I

brass trench rope/tinder and wick

dual method lighters

.$ 160בEBAYנמכרים ב 

המחיר ששבו הוצע המצית למשה  , כזכור

ק לתריסר99היה 



וגורדון וכל אשר עשו הלוא הם נמצאים בארכיון  יעקבסוןויתר דברי משפחות 

וקופסאות אצל משפחת  (  קלסרים)ובמסדרים  בארכיון ראשון לציון , הציוני

גן     ביאליק ברמת 

תודה

2019zivbialik@gmail.comנערך על ידי זיו ביאליק אוגוסט  



נספחים



אוסישקין
לאה ומשה ממשיכים להתכתב

אחד הקורספונדנטים שהיה  , מביא מאמר" וועלטדי "העתון

,י"השב עתה מאהמהנדס אוסישקין  לו ראיון אצל 

וירבו  יתןמי . מאד עלז וצהל לבי בקראי את דבריו

בשם עסקן גדוללהקראאיש כזה ראוי ! ציונים כאלה



יש בעיות-לאה כותבת למשה 

שכל סחורה שבאה לטורקיה מחוץ לארץ אז  ...

צריכה הממשלה מהמקום ששלחו לחתום על  

"הפקטורה"

לפעמים אי  , אזהפקטורהואם לא רשום זה על ......

אז הם  , אפשר לקבל את הסחורה  ואם כבר מקבלים

25%והנה לכן עלה בפעם הזאת . מעריכים פי שנים

.הוצאות

הם שלחו על כל . לנו עגמת נפשמתושיהגם 

...אחת פקטורההסחורה 



תמונות מהפעילות הציבורית של משה  

.

של הנציב הבן , סמואלאדווין -מצידו, ויצמןחיים 

,  העליון

,יימס דה רוטשילד'ג-עוד בתמונה

 1918יפו" ועד הצירים"

ועד תל אביב וחברי מכבי 

1914מחכים לברון רוטשילד 


