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   שנים הלך לעולמו הרב בנימין קליר 64החודש לפני 

  . שנים35במשך , ילדי פתח תקוה מ1566של מוהלם 
  

והתיישב  1908 עלה ארצה בתקופת העליה השניה בנימין קליר נולד בוולקוביסק בהר
  .תקוה בפתח

מעות עיניו דבכל בנית בית או נטיעת פרדס העלו ,  קלר היה אוהב ארץ ישראלבהר
  . מנת לקבל פרסשלא על, התפרסם במושבה כמוהלם של כל ילדיה.שמחה

  
אף על פי שבהיותו בגולה היה ממתנגדיהם הרי , הרב היה ידוע באהבתו לפועלים
והיה  ,ביתו במושבה עמד בסמיכות לבית הפועלים.תבארץ ראה אותם בעיניים אחרו

 של הפועלים היה מיד כששמע את אחד התושבים מדבר בגנותם. פתוח לפניהם
נתקל בשבת כש. ראה בהם את חיילי המשיח הבונים את הארץ הוא .נחלץ להגנתם

  ."ודאי שכחת ששבת היום ,שבת  שלום"מעשן היה פונה אליו בחיבה בפועל 

  .קלר שהיה ידוע בקולו הערב זכה להיות הנושא בתפילה בהר
הגיע למחנה יהודה תמיד  , ועל אף הסכנות שבדרךאת התימנים אהב אהבת נפש

  .דורות של בני מחנה יהודההוא מל .  בימי קיץ לוהטים ובימי גשם סוחף,המרוחקת
 ,רבים מבני מחנה יהודה נולדו בבית ולא זכו לתעודת לידה או רישום מדויק של גילם

רובם חגגו את ימי הולדתם כפי שזכרו בסמוך לחג או סמוך לבן אחר מהשכונה שהיה 
  .קרוב לגילם
שם את שם האב רליד כל שם . יעד ביומנו בדיוק נמרץ כל ברית שערךתהרב קלר 

 מחנה , עין גנים:מקום המגוריםכן את ו,גורזי או  ,אשכנזי ,פרסי ,ושיוכו כמו תמני
  .' וכויהןדה

כה בשלב מאוחר ם הילוד היה קטן והברית נערציין א וכן הדגיש את מועד הברית

   .יותר
יד "י בני משפחתו למשמרת בארכיון "קלר שנמסר עבזכות יומנו המדויק של הרב 

י משרד הפנים לאישור "יכלו בני מחנה יהודה לקבל מסמך רשמי שהוכר ע,"לבנים
  .י זה  קיבלו מסמך על מועד פרישתם מהעבודה"גילם המדויק וע

את מלאכתו עשה  ,בסכין המוהלים ומל ללא שידיו רעדו החזיק הרב קליר 88עד גיל 
  .בתפילותיו כשברך את הנולד ואביווהפליא  ,ובזריזותבמיומנות רבה 

  . והובא לקבורה בסגולה22/09/1943ג ''ב באלול תש'' כנפטר ביום

        

 מוהל-הרב בנימין קליר

  :ביבליוגרפיה
  ת"הוצ עירית פ,שרגל.צ.י,חנני .י-"קטיף"
   ראשוניםספרית, לחלוצי הישוב' אנצ,תדהר. ד

  

  ספר הנימולים
 "יד לבנים"ההיסטורי  אדיבות הארכיוןב

  דף בספר הנימולים
 " יד לבנים,באדיבות הארכיון ההיסטורי

  ?מהי חשיבותו של התיעוד ההיסטורי -
 ?במה היתה תרומתו של הרב קליר לשמירת תולדות המושבה -


