
“  ““להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“”

 מרדכי מאירי -הנועז 

  האיש שהציל את בית הכנסת הגדול משריפה 

 . רבות מפרשיות הגבורה עליהן מספרים בפתח תקוה קשורות למרדכי מאירי

ובבית הספר " חדר"והתחנך ב "ביאליסטוקאים" במושבה לאביו פנחס מאירי מה1893 -ג"ד אדר תרנ"מרדכי נולד בי

 . היה מתלמידי המחזור הראשון של בית הספר. א"פיק

 .על אומץ ליבו וגבורתו של מרדכי סיפרו  רבים מוותיקי המושבה

מרדכי שהיה ברחוב . בית הכנסת הגדולב, 1913בשנת , אחד מסיפורים אלה קשור בשריפה שפרצה ביום כיפור

מיד רץ לבית הכנסת שם התברר שהנרות . מחוץ לבית הכנסת הבחין בלהבות ועשן שפרצו מחלון עזרת הנשים

הנשים המבוהלות פרצו לעבר הכניסה ולא ניתן היה להגיע . שהיו לאורך הקירות נפלו והבעירו את השטיח הסמוך

מאירי גילה תושיה טיפס מבחוץ דרך החלון והחל לחבוט באש בעזרת שטיח שלקח מעזרת . אל מקום  הדליקה

הרב אורלנסקי אחז בידיו ונישקו על שהציל , כשגמר לכבותה ירד לבית הכנסת. עד שהשתלט על הדליקה, הנשים

 .  את בית הכנסת משריפה

מאירי וחבריו נשלחו לכלא . י"במלחמת העולם הראשונה נעצר עם צעירים נוספים מהמושבה בחשד להשתייכות לארגון ניל

שהינו שם כחודש ובאחד הימים ..."בראיון שנערך לפני שנים סיפר. שם עונו ונחקרו כדי שיגלו מיהם חברי הארגון, בירושלים

בלילה פרצנו את הקיר החיצוני . עוד באותו לילה החלטנו לברוח. נודע לנו שבכוונתם להעביר אותנו לבית סוהר בדמשק

יומיים התחבאנו במערות באזור ירושלים ולאחר . והצלחנו להימלט, מעבר לקיר זה לא היתה שמירה. של בית הסוהר

הטורקים שהיו עסוקים בחזית הסמוכה לפתח תקוה גרשו את התושבים ואני . מספר ימים הגענו למושבה פתח תקוה

 ".ביניהם כך הגעתי למשך שנה לזכרון יעקב

נעצר על ידי הבריטים והועבר למאסר במצרים , בדרכו חזרה מזכרון יעקב לפתח תקוה. מסכת מאסריו של מרדכי לא תמה

דבר המעצר התפרסם רק לאחר שעציר שהשתחרר יצר קשר עם משפחת . משפחתו לא ידעה דבר על מעצרו. בחשד לריגול

בין . מאירי מצידו ניסה לברר כל העת על הסיבה למעצרו ללא הצלחה יתירה. מאירי וסיפר שבן משפחתם בכלא במצרים

ובאחד המסדרים אחז בו בחוזקה בבקשה , מאירי לא הרפה מאותו קצין , הסוהרים היה קצין יהודי שגילה עניין בסיבה למעצר

לגביו היתה זו יציאת מצרים . לאחר שנה שוחרר במפתיע מהכלא והוחזר לארץ. ואכן החלו להתעניין בסיבה למאסר, לסיוע

בעקבות מאסר זה תבע את הממשלה  הבריטית על מאסרו וזכה לפיצוי נכבד בו שיקם . של ממש

 .את משקו

 ) עליזה (03-9115701 או צרו קשר טלפוני “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום שלחו הודעה ל, לשאלות או הערות

    ביבליוגרפיה

 ראיון עם מרדכי מאירי ,עליזה וורם

 תל אביב, ספריית ראשונים, האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, דוד תדהר
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