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 ל"דברי� לזכרו של אליקי� ורצברגר ז
 י"ני חברו חיי� דורסמ� "יתו עוכפי שנאמרו בהלו

 

 

במחציתו  של תופפו  אלה  שהס,  קצרי�  בש�  החברי�  מהשורהדברי�    לומר    עזהרגשתי  צור�
אמנ�  לא את  רשות  המשפחה  לומר  דברי�  קצרי�  שביקשתי  .  ל  בשבתות  וביו�  יו�"אליקי�  ז

 ".הטרחא דציבורא"למרות ,  א� יוצאי� מ� הלב,הוכנו
 

קשה  להשלי�  ע� .  המוח  מבי�  והלב  מסרב  לקבל,  אנו  עומדי�  כא�  על  קברו  הרענ�  של  אליקי�
העזרה  לזולת ,  אד�  שסימל  בכל  הליכותיו  את  הצניעות  והיושר.  הליכתו  של  אד�  כה  יקר

, ק�אד�  שכל  כולו  לב  גדול  שנועד  לנתינה  אי�  .  הבלתי  פורמלי,  הנצחי"  הגבאי.  "והתרומה  לכלל
 . כמעט ללא כל התראה, רע מאיתנו בחט�קשנ
 

למצב ,  ל  תמיד  התפלאתי  על  הדאגה  שהוא  מגלה  לכלל  ע�  ישראל"חותי  הרבות  ע�  אליקי�  זיבש
�על "  יושב"כאילו  שכל  העול�  .  ולכל  נושא  אקטואלי  אחר  שעומד  על  הפרק  הכלכלי  והבטחוני  באר

 .ל על תמימותו ושלמות דרכו ונדמה לי שזו הרגשת� של כל החברי�"תי באליקי� זקינא. ראשו
 

לא  קל  היה  לו .  ל  עמד  לא  פע�  נפע�  נוכח  מסירותו  הרבה  למשפחתו"כל  מי  שהכיר  את  אליקי�  ז
שהלכה  לעולמה ,  הוא  ניסה  בכל  מאודו  למלא  את  החלל  שהותירה    רעייתו  .  לאחר  פטירת  אשתו

זכה .  כול�  אנשי  מופת,יקי�  השכיל  וזכה  להעמיד  שלושה  בני�  ובת  אל.  שמונה  שני� לפני  כ
 . להשיא את כל ילדיו ולראות מה� צאצאי�

 

,   את  תמימות  הדר�.ח  במקצתיוהזנ  אולי  שכחשרובנו  ל  הזכיר  לנו  בהליכותיו  את  מה  "אליקי�  ז
  לעתי�  בקבוצת  אנשי� ותשבדר�  הטבע  נוצר,  התרחקות  מכל  מחלוקת  ומריבה.  הצניעות,  היושר

 .יה יחדחש
 

ל  רק  כשתי�  עשרה  שנה  וזאת  מאז  שעברתי  להתגורר  באזור  בית "אני  אישית  הכרתי  את  אליקי�  ז
  לא  פע�  חשבתי  לעצמי  על  הזכות  הגדולה  שנפלה  בחלקי  בכ�  שזכיתי  להכיר .איל� הכנסת  בר

 .ולשהות במחיצתו
 

  שבזכות�  אי�  אד�  בבית ,  בהליכות�ת  עבורנו  את  נו�  בית  הכנסת  לא  רקייפ:  אליקי�  היקר
אפשר  לומר .  אלא  אפילו  בצורת�  המיוחדת  ומשובבת  הנפש,  הכנסת  שלא  אהב  אות�  אהבת  נפש

 .שהליכתה משאירה חלל עמוק" דמות"שהיית עבורנו 
 

וכשהעירו  לו  שמצב .    הדת  בימינוכי  רוחו  עכורה  עקב  מצבל  התלונ�  על  "צ  שהרב  ש�  ז פע�  שמעתי  
אולפנות ,  ישיבות  רבות,  שכ�  יש  תנועה  עצומה  של  חזרה  בתשובה,    בסדר  נראהאקוהדת  דו

זה .  אני  מתגעגע  ליהודי  התמי�  של  פע�:  "על  כ�  אמר  הרב.  'בתי  כנסת  ובתי  מדרש  וכו,  ומדרשות
  שמתאי�  להגדרה  זו  של אד�א�  יש  ".  שבא  שלוש  פעמי�  ביו�  לבית  הכנסת  וקובע  עתי�  לתורה

דמות  היהודית  שהרב  כל  כ�  מתגעגע  אליה  וזו  הדמות  שג�  אנו זו  ה.ל"הרי  שזה  אליקי�  ז,  הרב
 .כבר מתגעגעי� אליה

 

בדר� .  כפי  שהיית  בחיי�,  חברי�  וכל  ע�  ישראל,  ל�  לשלו�  אליקי�  והיה  מלי�  יושר  על  משפחת�
ל  הדברי�  מקבלי�  פתאו�  מהות  אמיתית "כלל  אומרי�  משפט  זה  לכל  נפטר  אול�  אצל  אליקי�  ז

 ? מלי� יושרלשמש ל "ותר מאליקי� ז מתאי� יהיש. נוספת
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