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 האיש שקבע את הכלל הראשון ,ימגיבורי המיתוס הארצישראל ,אברהם שפיראנפטר לפני ארבעים שנה 

  ".לא להרוג ולא להיהרג": בשמירה

עם הקמת .  בירושליםה המשפחה התיישב.א ועלה לארץ בהיותו בן עשר"אברהם שפירא נולד ברוסיה בתרל

שפירא . ושימוש במקלעל סוסים רכיבה  , למד אברהם ערבית12מגיל  .עברה משפחת שפירא לגור בה" יהוד"

איברהים " , "דע'הג" :כבר בגיל צעיר התמנה כשומר המושבה וזכה לכינויים שדבקו בו מאז. התפרסם כלוחם עז

  ". זקן השומרים"ו" ים'בן השייחי' ייחש", "מיכה

עם .  כמובן ידיעת שפתם ונימוסיהם עמדה לו ,שפירא השתמש בהרפתקנות כאמצעי לרכישת אמונם של הערבים

בזכות הסכם זה  ".הסכם שלום"חתם על  ,א נגד פתח תקוה"שהשתתף במאורעות תרפ, שבט אבו קישק

  :התפרסם כרודף צדק ושימש כבורר שיפוטי בין יהודים לערבים

  ".יכול להיות אמיתי  וקיים, כי רק שלום המבוסס על צדק וכבוד, הוכחנו לשכנינו " 

סגן ראש הוועד וסגן ,  היה חבר וועד המושבה. שימש כמוכתר המושבה ואיש הקשר עם השלטון התורכי, פעליםאיש ציבור רביה שפירא ה

ארח את . הרברט סמואלהבריטי  שימש כמלווה אישי של הברון רוטשילד ושומרם האישי של חיים ויצמן והנציב העליון ,כן כמו .ראש המועצה

הלורד בלפור , רונלד סטורס,  סיר ארתור ווקפ,הלורד מילנר, ט'הלורד מלצ: ובהם, מושבההמבקרים החשובים שביקרו ב

  ).ט"שנת תרפ(היה חבר וועדת היובל בחגיגות החמישים של פתח תקווה . וחברי ההנהלה הציונית

נשיא ארגון שימש ,  הוא עמד בראש וועדת ההגנה ובראש וועדות הביטחון,עקב ניסיונו הרב בשמירה ובתפקידי ביטחון

  .שופט בוועדה לערעורים בשירות העם ויושב ראש הוועדה לחייל ולנוטר, השומרים העבריים בארץ ישראל

  .  נקרא לשמש כמגשר בין ערביי הכפר ומדינת ישראל1956 -לאחר הטבח בכפר קאסם ב

כשאמות יישארו כל , אין אדם שיחיה לעולם, את הבית נתתי לעירייה":  עוד בחייוהשפירא תרם את ביתו לעיירי

  ."הבית והמתנות והמזכרות בשביל הדורות הבאים

 גוריון כתב במכתב ששלח -דוד בן. הישוב ומנהיגיו הוקירו וכבדו את האיש בביקורים בביתו ובמסיבות שנערכו לכבודו

  ."…עליך נאמר אחד בדורו…: "משדה בוקר

והוא זכה עוד בחייו לספרים  רבים  שנכתבו  ,פירא עוררה את דמיונם של סופרים רבים חלקם בני פתח תקווהדמותו של ש

  ". זקן השומרים"לאחר מותו הונצח בעיר ברחוב  .בסרטים ובתכניות רדיו ,בשירים, ביער שניטע על שמו, עליו 

  . שנה ונקבר בפתח תקוה95  בהיותו בן 1965שפירא נפטר בשנת 

  :וגרפיהביבלי

    עירית פתח תקוה,"ותיק ההגנה והשמירה", קרסל גצל

  "ידידים"' הוצ, " אברהם שפירא",אדלשטיין יהודה

   עירית פתח תקוה,"שנותיהם היפות", אורן ברוך

  עירית פתח תקוה, "אם ועיר",חשביה אריה

 אביב–תל ' אונ, עבודת גמר, "שומר או אגדה", וורם עליזה


