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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  .1878החיים
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  1883חודש 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  1937הפכה המושבה לעיר.
מעובד על-פי מקורות שונים.
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ֶפַּתח ִתּ ְקָוה ֵ -אם ַהמּוֹ ָשׁבוֹת

ְשׁלֹ ֶשׁת ַה ְמַּי ְסִּדים ָהִראשׁוֹ ִנים ֶשׁל ֶפַּתח ִתּ ְקָוה ָיְצאוּ ִמ ְיּרוּ ָשַׁל ִיםֵ .הם ָרְכבוּ
ַעל סוּס ַעד ֶשִׁה ִגּיעוּ ַל ִבּצּוֹת ֶשׁל ַה ְכָּפר ָהֲעָרִבי ָמְל ֶבּסְ ,לַיד ְמקוֹרוֹת ַהַיְּרקוֹן.
חָרהַ ,אְך
ַבּ ְתִּח ָלּהָ ,מָצא ַה ָמּקוֹם ֵחן ְבֵּעיֵניֶהםִ ,כּי ָהיוּ בּוֹ ַמ ִים ַוֲאָדָמה ְשׁ ֹ
ְכּ ֶשׁ ִנְּכ ְנסוּ ַל ְכָּפרָ ,ראוּ ֶשׁתּוֹ ָשָׁביו חוִֹלים ַוֲע ִנ ִיּיםְ .שַׁנ ִים ֵמֶהם ִהְתָיֲאשׁוְּ ,וַרק
יוֵֹאל מֹ ֶשׁה ָסלוֹמוֹן לֹא ִא ֵבּד ֶאת ַה ִתּ ְקָוה.
שׁוּב ָחְזרוּ ְשָׁל ְשׁ ָתּם ַל ָמּקוֹםַ .ה ַפַּעם ֵהִביאוּ ִא ָתּם רוֵֹפא ְיָו ִניֵ .הם ָשֲׁאלוּ
אוֹתוִֹ ,אם ְבֵּני ָאָדם יוְּכלוּ ִלְחיוֹת ַבּ ָמּקוֹם ַהֶזּהָ .הרוֵֹפא ָעַמד ְלַיד ַה ִבּצּוֹת,
ִהְס ַתּ ֵכּל ְוָאַמרַ'' :ה ָמּקוֹם ֵאינוֹ ַמְתִאים ִלְבֵני ָאָדםֵ .אין ֹפּה ֲאִפלּוּ ִצפּוֹר
ַאַחתְ ,וִאם ִצפּוִֹרים ֵאיָנן ָבּאוֹת ְלָכאןֵ ,איְך יוְּכלוּ ְבֵּני ָאָדם ִלְחיוֹת ֹפּה?''
ַה ְשּׁלוֹ ָשׁה ָהיוּ ֲעצוִּביםַ ,אְך ַלְמרוֹת ִדְּבֵרי ָהרוֵֹפא ֶהְחִליטוּ ְלִה ָשֵּׁארֵ .הם
ָאְמרוָּ'' :מקוֹם ֶזה ִיְהֶיה ְלֶפַתח ִתּ ְקָוה''.
ַהמּוֹ ָשָׁבה ַהַח ְקָלִאית ָהִראשׁוָֹנהֶ ,פַּתח ִתּ ְקָוהָ ,קָמה ִבּ ְשַׁנת ַ .1878הַח ִיּים
ָבּהּ ָהיוּ ַק ִשּׁיםַ .ר ִבּים ָחלוּ ַבַּקַּדַּחת וֵּמתוּ ֵמַה ַמֲּחָלהָ .אסוּר ָהָיה ִלְבנוֹת
ָבּ ִתּים ְבִּלי ִר ָשּׁיוֹןְ ,ולֹא ַקל ָהָיה ְלַק ֵבּל אוֹתוֹ ְבִּלי ָלֵתת '' ַבּ ְק ִשׁישׁ'' ַל ְפּ ִקיִדים
ַהתּוְּר ִכּיםְ .תַּנאי ָהַא ְקִלים ָהיוּ ַק ִשּׁים ,וְּלִמְתַי ְשִּׁבים לֹא ָהָיה ִנ ָסּיוֹן
מר
ַבֲּעבוַֹדת ָהֲאָדָמהֵ .הם ָסְבלוּ ֵמַה ְשֵּׁכ ִנים ָהֲעָרִביםְ ,וָהיוּ ְצִריִכים ִל ְשׁ ֹ
ַבּ ַלּ ְיָלה ְלַאַחר יוֹם ֲעבוָֹדה ָק ֶשׁה ַבּ ָשֶּׂדהַ .בַּהְתָחָלה ַרק ַה ְגָּבִרים ָגּרוּ ְבֶּפַתח
ִתּ ְקָוה ,וְּבֵני ִמ ְשׁ ְפּחוֵֹתיֶהם ִנ ְשֲׁארוּ ָבִּעיר.
ִבּ ְגַלל ַה ְקּ ָשׁ ִיים ָהַר ִבּים ָעְזבוּ ַה ִמְּתַי ְשִּׁבים ֶאת ָפַּתח ִתּ ְקָוה.
ִבּ ְשַׁנת ֻ 1883חַדּשׁ ַה ִיּשּׁוּב ,וְּלֶפַתח ִתּ ְקָוה ִה ִגּיעוּ ַגּם עוִֹלים ֵמרוְּסָיה.
ַה ָבּרוֹן רוְֹט ִשׁיְלד ָבּא ְלֶעְזַרת ַה ִמְּתַי ְשִּׁבים .הוּא ִק ֵבּל ְלִטפּוּלוֹ ֶאת ַאְדמוֹת
ַהמּוֹ ָשָׁבהְ ,וֶאת ִיבּוּשׁ ַה ִבּצּוֹתְ ,ו ָשַׁלח ַא ְגרוֹנוֹם וְּפ ִקיִדים ָצְרָפִת ִיּים ְלַנֵהל
ֶאת ָהֲעבוָֹדה.
ַה ַפַּעם ָה ְיָתה ַל ִמְּתַי ְשִּׁבים ְבָּעָיה שׁוָֹנהֵ ,הם ָסְבלוּ ְמאוֹד ֵמַהַיַּחס ַהָקּ ֶשׁה ֶשׁל
ַה ְפּ ִקיִדים ַה ָצְּרָפִת ִיּים.
ֲאָבל ַלְמרוֹת ַה ְקּ ָשׁ ִייםֶ ,פַּתח ִתּ ְקָוה ִהְת ַפּ ְתָּחה ִבְּזכוּת ָהֶעְזָרה ֶשׁל ַה ָבּרוֹן
רוְֹט ִשׁיְלד ,וִּב ְשַׁנת ָ 1937הְפָכה ַהמּוֹ ָשָׁבה ְלִעיר.
מעובד על-פי מקורות שונים.
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הפעלים
שם הפועל
לרכב
להתייאש
להתאים ל-
להחליט

בניין
פעל
התפעל
הפעיל
הפעיל

הוא  -עבר
רכב
התייאש
התאים
החליט

שורש
ר.כ.ב
י.א.ש
ת.א.מ
ח.ל.ט

Traduction
chevaucher
se désespérer
convenir
décider

Vocabulaire

עזב
ייבש
התפתח
ביצה
מקור
קדחת
יחס
מייסד

 .1איפה נמצאת פתח תקווה ?

לא חזר
הוציא את המים
גדל ,התרחב...
מים עומדים
התחלה
מלריה
התנהגות
מי שבונה מקום חדש
_________________________________

 .2איך הגיעו לשם המייסדים הראשונים?

_________________________

___________________________________________________________________________

 .3מה היו היתרונות והחסרונות של המקום החדש ?
_________________________________________________________________________

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

 .5מה היו הקשיים של המתיישבים הראשונים בפתח תקווה ?
_________________________________________________________________________

 .6מה היו היתרונות והחסרונות של עזרת הברון ?
_________________________________________________________________________
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