
פתח תקווה - אם המושבות

שלושת המייסדים הראשונים של פתח תקווה יצאו מירושלים. הם 
רכבו על סוס עד שהגיעו לביצות של הכפר הערבי מלבס, ליד מקורות 
הירקון. בתחילה, מצא המקום חן בעיניהם, כי היו בו מים ואדמה 
שחורה, אך כשנכנסו לכפר, ראו שתושביו חולים ועניים. שניים מהם 

התייאשו, ורק יואל משה סלומון לא איבד את התקווה.
שוב חזרו שלושתם למקום. הפעם הביאו איתם רופא יווני. הם שאלו 
אותו, אם בני אדם יוכלו לחיות במקום הזה. הרופא עמד ליד הביצות, 
הסתכל ואמר: ''המקום אינו מתאים לבני אדם. אין פה אפילו ציפור 
אחת, ואם ציפורים אינן באות לכאן, איך יוכלו בני אדם לחיות פה?''
השלושה היו עצובים, אך למרות דברי הרופא החליטו להישאר. הם 

אמרו: ''מקום זה יהיה לפתח תקווה.''
המושבה החקלאית הראשונה, פתח תקווה, קמה בשנת 1878. החיים 
בה היו קשים. רבים חלו בקדחת ומתו מהמחלה. אסור היה לבנות 
בתים בלי רשיון, ולא קל היה לקבל אותו בלי לתת ''בקשיש'' לפקידים 
התורכים. תנאי האקלים היו קשים, ולמתיישבים לא היה נסיון 
בעבודת האדמה. הם סבלו מהשכנים הערבים, והיו צריכים לשמור 
בלילה לאחר יום עבודה קשה בשדה. בהתחלה רק הגברים גרו בפתח 

תקווה, ובני משפחותיהם נשארו בעיר.
בגלל הקשיים הרבים עזבו המתיישבים את פתח תקווה.

בשנת 1883 חודש היישוב, ולפתח תקווה הגיעו גם עולים מרוסיה.
הברון רוטשילד בא לעזרת המתיישבים. הוא קיבל לטיפולו את 
אדמות המושבה, ואת ייבוש הביצות, ושלח אגרונום ופקידים צרפתים 

לנהל את העבודה.
הפעם הייתה למתיישבים בעייה שונה, הם סבלו מאוד מהיחס הקשה 

של הפקידים הצרפתיים. 
אבל למרות הקשיים, פתח תקווה התפתחה בזכות העזרה של הברון 

רוטשילד, ובשנת 1937 הפכה המושבה לעיר.
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ָ ׁשב ֹות ִ ּתְקָוה - ֵאם ַה ּמ ֹו ֶ ּפַתח 

ָ ׁשַלִים. ֵהם ָרְכב ּו  ְ ּיר ּו ִ ּתְקָוה ָיְצא ּו ִמ ֶ ּפַתח  ֶ ׁשל  ְ ּסִדים ָהִרא ׁש ֹוִנים  ְ ּמַי ֶ ׁשת ַה ְ ׁשלֹ
ֶ ּבס, ְלַיד ְמק ֹור ֹות ַהַ ּיְרק ֹון.  ְ ּכָפר ָהֲעָרִבי ָמְל ֶ ׁשל ַה ִ ּב ּצ ֹות  ִ ּגיע ּו ַל ֶ ׁשִה ַעל ס ּוס ַעד 
ֹחָרה, ַאְך  ְ ׁש ִ ּכי ָהי ּו  ּב ֹו ַמִים ַוֲאָדָמה  ְ ּבֵעיֵניֶהם,  ָ ּמק ֹום ֵחן  ָ ּלה, ָמָצא ַה ְ ּתִח ַ ּב
ְ ׁשַנִים ֵמֶהם ִהְתָיֲא ׁש ּו, ְוַרק  ִ ּיים.  ָ ׁשָביו ח ֹוִלים ַוֲעִנ ֶ ׁש ּת ֹו ְ ּכָפר, ָרא ּו  ִ ּנְכְנס ּו ַל ֶ ׁש ְ ּכ

ִ ּתְקָוה. ֵ ּבד ֶאת ַה ֶ ׁשה ָסל ֹומ ֹון לֹא ִא ֹמ י ֹוֵאל 
ָ ׁשֲאל ּו  ָ ּתם ר ֹוֵפא ְיָוִני. ֵהם  ַ ּפַעם ֵהִביא ּו ִא ָ ּמק ֹום. ַה ָ ּתם ַל ְ ׁש ְ ׁשָל  ׁש ּוב ָחְזר ּו 
ִ ּב ּצ ֹות,  ֶ ּזה. ָהר ֹוֵפא ָעַמד ְלַיד ַה ָ ּמק ֹום ַה ַ ּב ְ ּבֵני ָאָדם י ּוְכל ּו ִלְחי ֹות  א ֹות ֹו, ִאם 
ֹ ּפה ֲאִפ ּל ּו ִצ ּפ ֹור  ָ ּמק ֹום ֵאינ ֹו ַמְתִאים ִלְבֵני ָאָדם. ֵאין  ֵ ּכל ְוָאַמר: ''ַה ַ ּת ִהְס
ֹ ּפה?'' ְ ּבֵני ָאָדם ִלְחי ֹות  ָ ּבא ֹות ְלָכאן, ֵאיְך י ּוְכל ּו  ַאַחת, ְוִאם ִצ ּפ ֹוִרים ֵאיָנן 
ָ  ּׁשֵאר. ֵהם  ִ ּדְבֵרי ָהר ֹוֵפא ֶהְחִליט ּו ְלִה ָ ׁשה ָהי ּו ֲעצ ּוִבים, ַאְך ַלְמר ֹות  ְ  ּׁשל ֹו ַה

ִ ּתְקָוה.'' ָאְמר ּו: ''ָמק ֹום ֶזה ִיְהֶיה ְלֶפַתח 
ִ ּיים  ְ ׁשַנת 1878. ַהַח ִ ּב ִ ּתְקָוה, ָקָמה  ֶ ּפַתח  ָ ׁשָבה ַהַחְקָלִאית ָהִרא ׁש ֹוָנה,  ַה ּמ ֹו
ַ ּמֲחָלה. ָאס ּור ָהָיה ִלְבנ ֹות  ַ ּבַ ּקַ ּדַחת  ּוֵמת ּו ֵמַה ִ ּבים ָחל ּו  ִ  ּׁשים. ַר ָ ּב ּה ָהי ּו ַק
ְ ּפִקיִדים  ִ ׁשי ׁש'' ַל ַ ּבְק ְ ּבִלי ָלֵתת '' ֵ ּבל א ֹות ֹו  ָ  ּׁשי ֹון, ְולֹא ַקל ָהָיה ְלַק ְ ּבִלי ִר ִ ּתים  ָ ּב
ָ ּסי ֹון  ְ  ּׁשִבים לֹא ָהָיה ִנ ִ  ּׁשים,  ּוְלִמְתַי ְ ּתַנאי ָהַאְקִלים ָהי ּו ַק ִ ּכים.  ַה ּת ּוְר
ֹמר  ְ ׁש ְ  ּׁשֵכִנים ָהֲעָרִבים, ְוָהי ּו ְצִריִכים ִל ַ ּבֲעב ֹוַדת ָהֲאָדָמה. ֵהם ָסְבל ּו ֵמַה
ְ ּבֶפַתח  ְ ּגָבִרים ָ ּגר ּו  ַ ּבַהְתָחָלה ַרק ַה ָ  ּׂשֶדה.  ַ ּב ֶ ׁשה  ַ ּלְיָלה ְלַאַחר י ֹום ֲעב ֹוָדה ָק ַ ּב

ָ ּבִעיר. ְ ׁשֲאר ּו  ְ ּפח ֹוֵתיֶהם ִנ ְ ׁש ִ ּתְקָוה,  ּוְבֵני ִמ
ִ ּתְקָוה. ָ ּפַתח  ְ  ּׁשִבים ֶאת  ִ ּמְתַי ִ ּבים ָעְזב ּו ַה ָ ׁשִיים ָהַר ְ ּק ִ ּבְגַלל ַה

ִ ּגיע ּו ַ ּגם ע ֹוִלים ֵמר ּוְסָיה. ִ ּתְקָוה ִה ִ ּי  ּׁש ּוב,  ּוְלֶפַתח  ְ ׁשַנת 1883 ֻחַ ּד ׁש ַה ִ ּב
ֵ ּבל ְלִט ּפ ּול ֹו ֶאת ַאְדמ ֹות  ְ  ּׁשִבים. ה ּוא ִק ִ ּמְתַי ָ ּבא ְלֶעְזַרת ַה ִ ׁשיְלד  ָ ּבר ֹון ר ֹוְט ַה
ִ ּיים ְלַנֵהל  ָ ׁשַלח ַאְגר ֹונ ֹום  ּוְפִקיִדים ָצְרָפִת ִ ּב ּצ ֹות, ְו ָ ׁשָבה, ְוֶאת ִי ּב ּו ׁש ַה ַה ּמ ֹו

ֶאת ָהֲעב ֹוָדה.
ֶ ׁשל  ֶ ׁשה  ְ ּבָעָיה  ׁש ֹוָנה, ֵהם ָסְבל ּו ְמא ֹוד ֵמַהַ ּיַחס ַהָ ּק ְ  ּׁשִבים  ִ ּמְתַי ַ ּפַעם ָהְיָתה ַל ַה

ִ ּיים.  ָ ּצְרָפִת ְ ּפִקיִדים ַה ַה
ָ ּבר ֹון  ֶ ׁשל ַה ִ ּבְזכ ּות ָהֶעְזָרה  ְ ּתָחה  ַ ּפ ִ ּתְקָוה ִהְת ֶ ּפַתח  ָ ׁשִיים,  ְ ּק ֲאָבל ַלְמר ֹות ַה

ָ ׁשָבה ְלִעיר. ְ ׁשַנת 1937 ָהְפָכה ַה ּמ ֹו ִ ׁשיְלד,  ּוִב ר ֹוְט
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הפעלים

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל

chevaucherר.כ.ברכבפעללרכב

se désespérerי.א.שהתייאשהתפעללהתייאש

convenirת.א.מהתאיםהפעיללהתאים ל-

déciderח.ל.טהחליטהפעיללהחליט

Vocabulaire

לא חזר עזב

הוציא את המים ייבש

גדל, התרחב... התפתח

מים עומדים ביצה

התחלה מקור

מלריה קדחת

התנהגות יחס

מי שבונה מקום חדש מייסד

1.  איפה נמצאת פתח תקווה ? _________________________________

2. איך הגיעו לשם המייסדים הראשונים? _________________________

___________________________________________________________________________

3. מה היו היתרונות והחסרונות של המקום החדש ?

_________________________________________________________________________

4. מדוע חשב הרופא שמקום זה אינו מתאים לבני אדם ?

___________________________________________________________________________

5. מה היו הקשיים של המתיישבים הראשונים בפתח תקווה ?

_________________________________________________________________________

6. מה היו היתרונות והחסרונות של עזרת הברון ?

_________________________________________________________________________
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