
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“    

 אלעזר טרופה

 פעיל ציבור ומתעד תולדות פתח תקוה  

) בפולין, למד בחדרים ובבית המדרש והשתלם באופן פרטי בלימודים תיכוניים. 1902נולד בשבט תרס"ב (

 ייסד בעיירתו את "השומר הצעיר" ועמד בראשו.  15בהיותו בן 

 .1920ארגן בעיירתו קבוצת חלוצים עמה הגיע ארצה בראשית  1919 -ב

 אביב והתמחה במקצועות הבניה.-היה ממייסדי חבורת בנין "עמל" שהחלה את תקופת הבניין בתל

הצטרף לקבוצה שיתופית של פועלים בעין גנים ועבר את תלאות כיבוש העבודה בפרדסים ובחקלאות באזור 

 פתח תקוה. כשהחלו עבודות הבניה והסלילה בפתח תקוה חזר לעבוד במקצועות אלה.

 . 1935ארגן בפתח תקוה והסביבה את פועלי הבניין לכל ענפיו ועמד בראש האגודה עד  1930-ב

היה מראשי  שביתת פועלי הבניין, ובאותה שנה ייסד את המשרד הקבלני לבניין והיה חבר בהנהלתו  1933 -ב

 .1940 -עד לסגירתו עקב המלחמה ב

 ת. “נבחר כמזכיר סניף מפא"י וכחבר במזכירות ועדת הביקורת של ההסתדרות בפ 1936-ב

נבחר למועצת העיריה מטעם ההסתדרות הכללית. פעל  במועצה במספר וועדות  1940-ב

 לטובת כלל התושבים. 

 הוזמן מטעם המרכז החקלאי לארגן קורסים לבניין לפועלי המושבות. 1941-ב

המשיך לעבוד לפרנסתו בבניין ובכבישים ולא פעם זנח את עבודתו כדי לטפל בבקשות 
 תושבים, להם היה לפה במועצת העיר ובהנהלתה.

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

 

 1947, פתח תקוה, מדריך כללי"-, "פתח תקוהאלעזר טרופה

 1948פתח תקוה, שבעים שנה פתח תקוה", -"ראשית אלעזר טרופה,

 1949", פתח תקוה, לתולדות פתח תקוה-, "יסודותאלעזר טרופה

 1950", עירית פתח תקוה, מדריך-, "פתח תקוה ובנותיהאלעזר טרופה

 

. באותה שנה חגגה פתח תקוה את יובל 1947המדריך הראשון בתולדות פתח תקוה יצא לאור בשנת 
רעיון טוב הגה יוזם המדריך בבואו לבצע השבעים. על המדריך הראשון כתב יוסף ספיר ראש העיר: "

מפעל שחשיבותו ודחיפותו הן הוכחה מאלפת למידת ההתפתחות וההתקדמות שפתח תקוה הגיעה אליה בתקופה האחרונה. ... מדריך זה  

נותן תמונה נכונה של ההווי הפתח תקוואי וכל המתרחש בו, ישמש מורה דרך שימושי ומרוכז לכל אדם, הן לתושבי פתח תקוה עצמם והן 

 למבקרים בה...".

רחובות העיר שגדלה, התרחבה והתארכה וביניהם מקופלים דברי ימי פתח תקוה וישראל. כן כולל המדריך: שכונות העיר  108במדריך הופיעו  
והתחבורה אליהן ,פרקים נבחרים בתולדות העיר, רשימות של מוסדות העיר, סטטיסטיקות שונות, מוסדות ממשלתיים, מוסדות התנדבות, מורה  

 דרך למקצועות חופשיים מסחר מלאכה וחרושת, שרותי תחבורה וידיעות כלליות מהארץ והעולם.

המדריך "פתח תקוה  1950-מאז המהדורה הראשונה חלו תמורות בחיי הישוב, המחייבים לספר על כך ברבים. לשם כך יצא בשנת  תשי"א 
הרחובות וכן פרקים נוספים מתולדות פתח תקוה, תקנותיה, כרונולוגיה מקומית, מוסדות עירוניים,  114ובנותיה" הכולל את מדריך שמות 

 ציבוריים וממשלתיים, ומדריך טלפונים של פתח תקוה ובנותיה.

אלעזר טרופה נודע כעסקן אהוד, אך אהדה זו עלתה לו בבריאות, 

להעמיד את עצמו  1950-בכוחות ובהפסדים בעבודה. משום כך סירב ב

 כחבר מועצת העיר . 1940-1950שוב לבחירה ושימש עשר שנים 

במשך השנים עסק בשעות הפנאי גם בעבודה ספרותית. כתב עשרות 

פיליטונים, רשימות והומורסקות ב"דבר", ב"הפועל הצעיר", בשבועון 

ההומוריסטי "סיכות", ב"העובד הציוני" ובחוברות הומוריסטיות שהוציא 

 בעצמו.

חקר, ליקט, חיבר ופרסם ליובל השבעים של פתח תקוה את הספרים 

 "ראשית" ו"יסודות" ואת שני המדריכים הראשונים של פתח תקוה. 

ונקבר  12/04/1983כ''ח בניסן תשמ''ג אלעזר יעקב טרופה נפטר ביום 

  בסגולה.

 אלעזר טרופה במועצת העיר

 שבעים שנה פתח תקוה, אלעזר טרופה“ ראשית”מתוך: 

 20.2.1942“,  דבר”פורסם בעיתון 


