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  " הראשוןההעליישליח "
  

 דייל  ע,קופלמן נשלח ". הראשון ההעליישליח " זכה לתואר ,מראשוני פתח תקוה ,אברהם קופלמן
  . לפתח תקוהחדשים  םמתיישבי לרכוש ,מייסדי פתח תקוהופינס 

הרב פינס העריך תכונתו זו וידע  .הגזמהלנטייתו ובשמחת החיים שלו היה ידוע ב, אברהם קופלמן
 , מהמצויבמנותק  להדגיש את הרצוי ונטיית .אנשים של יכול להלהיב דמיונםאלו  ובכישרונשקופלמן 

 ל ידישנעזבה ע(החיים בפתח תקוה אודות יהודי רוסיה לשכנע את  יכול יאו להחלטה כי רק הואבה
  .)החלו ברכישת אדמות הכפר יהודיה םהמייסדי .ם והקדחת"בעקבות חורף תר התושבים הראשונים

יצא לשליחותו  . מהמרכזים החשובים של חיבת ציון-בביאליסטוק והחל שליחות , בן סלונים,קופלמן
  .  גרינגרט וסלומון, בשטרי מכירה מעוטרים וחתומים בידי גוטמןוידמצ

 שפרסם ,דדינאבורגהרב ד " אבלעשות  הגדיל .המקטרגים על שליחותוורבו שליחותו היתה קשה 
 את  ודמיונו כדי לשכנעוכישרונקופלמן נאלץ לגייס את כל  ."המליץ"מכתב על שליחות זו בעיתון 

  :בין דבריו סיפר ,שומעיו
וליד החלון עץ  ,הלבן והעטוף כולו ירק אילנות , לו יהודי על אדמת הקודש בביתו הקטןיושב..".

חותך ממנו חתיכה ושם  ,שולח ידו וקוטף באחד הלימונים, ופותח לו היהודי חלון ביתו לימונים

 , לעיןהתאוומוקף כלו עצים רעננים  ,יושב לו יהודי בביתו על אדמת מולדתו....בכוס התה שלו

  " בעדןםהאלוהיממש כבתוך גן  ,ומאכילם לאשתו ולבניו אוכל פירותיהם בעצמו

הרי לכם עובדה אחת שממנה תוכלו להקיש ?רצונכם לעמוד על טיבה של אדמת פתח תקוה"...
שחצי אבטיח מספיק מאכל לשובע  ,על גדות הירקון גדלים אבטיחים בשעור גודל כזה: על השאר

 לה תמתיישבהרי  ,וכשתוכו של אותו החצי נאכל עד תומו ,מיםלמשפחה רבת נפשות למשך יום ת

פעמים לשם טיול  ,המקבלת צורת סירה ומפליגה בה על מי הירקון ,המשפחה בתוך קליפתו

שהקטן בהם משקלו לא פחות מחצי הפוד  ,דגי הירקון המשובחים .ופעמים לשם ציד דגים

  ...."הרוסי

שלחו  בעקבות זאת הם .והתאכזבוראו אותה בחורבנה , אדמתם לאאך כשהקונים עלו ארצה ובאו 
  . שולחו של השליח קופלמןפנו לרב פינסמביאליסטוק ראשי הקהילה  ותבים לקרוביהם בביאליסטוקכמ

קופלמן השתמש בגוזמותיו לא מתוך וטען ש הרב פינס יצא להגנתו של קופלמן כנגד כל המקטרגים
אין ארץ "שהרי , על כך העידו אף הביאליסטוקאים עצמם .לאהבתו להלצה אלא מאהבתו לארץ ישרא

  ".םייסורי דייל ישראל נקנית אלא ע

י הייתם רואתם ה ,כי מה יכולתי עשות אחר, שוטים שכמותם:..." אמרעשיוכשנשאל קופלמן על מ

לא רציתם לשמוע , אלא אם מראים לו תחילה צרור שחת ,כאותו חמור המסרב להיכנס לאורווה
ובכן  , היה מן ההכרח לגאולוהרי את אדמת פתח תקוה , מכל אשר דברתי אליכםממני דבר

 ..במקום שהיה עלי למשככם הלך ומשך אחרי ולהכניסכם אל...אלא ,הראיתי לכם צרור שחת

  "... הכנסתיכם לארץ ישראל-האורווה

וש לחיד -ובהמשך  "יהוד"בקמת הישוב בה לתנופת פיתוחתם של הביאליסטוקאים הביאה יעלי
  . בפתח תקוהתההתיישבו

ונקבר בחלקת ראשוני  ד" בחודש שבט תרפ101 נפטר בשיבה טובה כשהוא בן אברהם קופלמן
  .  המושבה

  
 

 .ית היסטורתעיתונו  של באתרוהעזר ? קופלמן לחידוש ישובה של המושבהםבמה תר -

 ?חישבו מדוע ,לקוחות הדוגמאות בגוזמותיו של קופלמן" עולם"מאיזה  -

 .חוו דעתכם על שיטת השכנוע של קופלמן -

 .דמות מיוחדת זו מהמקורות השונים והכינו תעודת זהות כדוגמת התעודה המצורפת באתר הכירו את קורות חייה של -
-  

  :ביבליוגרפיה
-אם המושבות פתח תקוה תרלח ,קרסל גצל 

  עירית פתח תקוה, ג"תשי

 פתח "יובל" ספר ה, חריזמן-יערי פולסקין           

  ט" תרפ- תקוה

  "תרבות וחינוך",1962 "אבני דרך", קדיש לוז          

http://www.jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/hameli

z/html/hameliz-18810920.htm....   

 

  ספר היובל-שטר מכר

  ספר היובל-אברהם קופלמן
  

 

  ראשונים סגולההחלקת 
 רונית כהן-צילום - קופלמן מצבתו של
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