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 א “בית ספר פיק
 בית ספר מעורב ראשון  -מהפכה בחינוך 

 .ש דוד חיון הוא בית הספר היסודי הראשון שהוקם בפתח תקוה"א ע"בית הספר פיק
בית ספר " בעזרת הברון ונקרא בית הספר בשם 1885בית הספר נוסד בשנת 

בתחילה כללו הלימודים תורה ותפילה . א"בהמשך היה זה בית ספר יק". הברון
 . בעברית עם ביאורים ביידיש

 ). בוטינסקי'רחוב ז, היום( עבר בית הספר למבנה בן שתי קומות ברחוב יפו 1895 -ב�
גן הילדים הראשון שהפך , י הגברת בסביץ" הוקם במבנה זה ע1900ס "בשנת תר �

 .שפת הלימוד בו היתה עברית בהגייה ספרדית. בהמשך לבית הספר לבנות
בית הספר . א לבנים" התמנה דוד חיון כמנהל בית הספר יק1904ה "בשנת תרס�

דברי ימי , חשבון, תפילה, שפה, ך"לימודי תנ: החל לפעול עם תכנית לימודים שכללה
ציור , התעמלות, צרפתית, כתיבה תמה, כתיבת הארץ, דברי ימי העמים, ישראל
 . ושירה
  .את לימודיו ,  תלמידים13שמנה ,  סיים המחזור הראשון1908ח "בשנת תרס�

 חינוך .אבל תאם את השקפתו הליברלית של חיון, היה זה צעד נועז במושבה הדתית". בית הספר המעורב" ייסד חיון את 1909ט "בשנת תרס
 . אל החינוך הליברלי, מסורתיים –שהיו ברובם דתיים , בעיית שפה ויחס התושבים: ליברלי משמעו להתמודד בבעיות ובהן

, המשיך להוביל מהלך שיהפוך את בית הספר למעורב, למרות הקשיים בהם נתקל לא נרתע ועל אף שמספר תלמידים עזבו בעקבות המהפך
 . לאומיים-ליברלי בתכנו ובעל ערכים ותכנים ציוניים

 .קליטת עליה ואהבת עבודה, השרשת הלשון העברית, מראשית עבודתו הגשים את עקרונות האינטגרציה
ההורים והחוגים , חיון קירב לעשייה סביב בית הספר את המורים. עם הקמת בית הספר המעורב נערכה תכנית לימודים לשמונה שנות לימוד

 .כמו כן קשר קשרים עם הסתדרות המורים בארץ ישראל. המתקדמים במושבה
שאפתי שבית הספר ": בכיתות שולבו עציצים צמחים ותמונות. בצד האחד ישבו הבנים ובצד שני הבנות, הכיתות בבית הספר חולקו לשתים

ואלה באו באהבה , התרגלו לניקיון ולסדר, במסורת ובאווירה כזו. מושך את הלב ומחנך בלי לשעמם את תלמידיו, יהיה אהוב על מבקריו
 ".וברצון

 .1912 -ב" נצח בנות" ו1910-ב" נצח בנים"בית הספר גדל בהתמדה במספר תלמידיו ומוריו למרות הקמתם של בית ספר 
תלמידיו נרתמו לסייע בעונות בוערות ואף השתתפו בגירוש הארבה שתקף את . בית הספר יצר לעצמו דמוי חיובי בקרב תושבי המושבה

 .שנלמדה בהוראת כל המקצועות" עברית בעברית"בית הספר פיתח תכנים חדשים ותכניות לימודים ועבר לשיטת . המושבה פעמיים
 מילדי המגורשים למדו בבית הספר 100-כ. במלחמת העולם הראשונה גירשו התורכים את תושבי תל אביב ורבים מהם הגיעו לפתח תקוה �

 .שפעל במשמרות
 .לולנות ושתלנות והתלמידים לטיולים רבים להכרת הסביבה והארץ, כוורנות: למדו בית הספר גם חקלאות במקצועות, בתקופת המנדט �
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, חגיגות ונשפים, הצגות, בית הספר גייס תרומות לקופתו ולספריה באמצעות
 . שהוצעו לכלל התושבים

א ותוקצב על ידי "א פיק"ז נקרא בית הספר יק"תש –ח "בין השנים תרפ �
 .ועד המושבה וההורים, ההנהלה הציונית

ז והילך בית הספר הפך להיות בית ספר עירוני בתקצוב מחלקת החינוך "מתש
 .העירונית

 המחנך דוד חיון, 1908-ח“א בנים בתרפ“ס יק“של בי‘ מחזור א

 תעודה בית הספר לבנים ולבנות
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