
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי    “

 אריה לייב ליפקיס -“ ונגל‘הטרזן של הג”

  ממפתחי חקלאות הפלחה בפתח תקוה

, "מיר"התחנך וגדל במושבה פתח תקוה וחלק גדול מימי בגרותו עשה ב, "יהוד"אריה לייב ליפקיס נולד ב

 .איזור חקלאי שהשתרע מצפון למושבה בסמוך לירקון

על כך כינו אותו רבים , במשך שנים ניסה בעקשנות לגלות גידולים חדשים להעשרת משקו ומשק המושבה

 ".ל'ונג'רובינזון של הביצות והג"במושבה 

כשהוא הופך את , ללא פחד הקדחת או השכנים הערבים, ליפקיס חי במשך ימים בין חזירי הבר ועופות המים

 . את הזרעים הזמין מכל קצוות העולם. אדמתו לחלקת ניסיונות וזורע בה מינים וזנים שונים של צמחים

 .במרעה טבעי, הוא ורעייתו עסקו בפיטום בקר לבשר. ליפקיס היה בין יוזמי הרעיון לגדל קנה סוכר

ג לדונם " ק300אדמתו הניבה . הם גם גידולי מספוא אספסת ותירס בהשקיה מהירקון וזרעו חיטה מזן מקומי

. גולת כותרת של גידוליו היתה הכנסת התלתן למשק העברי כגידול שלחין). כמות גדולה בתקופה זו(

ג זרעים " ק50-אדמתי הניבה עשרים טונות חציר ו"... : התפרסם מאמר בו כתב" שדה"בחוברת ה

היו שיאים  "כשנשאל בנושא היה עונה, ליפקיס היה צנוע ולא התפאר בהישגיו ."בעשרה קצירים לשנה

 ."גם טועים קצת בעניין, כאלו מתוך התלהבות

תלתן ": התפריט ברפתו שימש דוגמה לאחרים. ליפקיס חידש את משק החלב שלו וקבע משטר תזונה לעדריו

 . מה שהעלה את תנובת החלב במשקו, "תירס מאמצע הקיץ ועד סופו, בחורף וראשית הקיץ

-בן(בין הפועלים שהיו בעוזריו במבצע זה היה גם דוד גרין ". מיר"ליפקיס נלחם במכת עכברים שפקדה את אזור 

הוא המשיך . וגידלו ירקות על אדמתו" אחוה"במלחמת העולם הראשונה עבדו אצלו פועלי קבוצת ). גוריון

חרש , משהוחרמו סוסיו לצרכי הצבא התורכי. עד שהמנוע הוחרם על ידי התורכים" מיר"להשתמש במכון המים ב

 .את שדותיו בצמד שוורים ובלבד שלא תופסק עבודתו

 .את כל חייו הקדיש לעבודת השדה ולגידולי הפלחה

 

 .ח והובא לקבורה בבית העלמין בסגולה''ט בתמוז תשי''אריה ליב ליפקיס נפטר ביום י

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

 ?מה היתה תרומתו של אריה לייב ליפקיס לפיתוח המשק החקלאי -
 ?אם כן היכן, האם היום עוסקים בתחומים אלה בפתח תקוה -
 ?מה קיים שם היום" מיר"בררו מהן אדמות  -


