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  . ארעה לפועל ברוך פריבר תאונת עבודה, בפרדסו של יעקב קרול,1911ביוני 
הגיע ,  עלה עם שניים מחבריו לארץ1909 -ב ".בני ציון"ברוך פריבר נולד ברוסיה והצטרף לאגודת 

פריבר התחבב על מעסיקיו ועל מנהל העבודה  .של יעקב קרוללפתח תקוה והחל  לעבוד בפרדסו 
באחד מימי הקיץ בעת עבודתו גחן פריבר מעל . שלימד אותו להפעיל את מנוע השאיבה בפרדס

  .ידו הימנית נתפסה בגלגל השיניים וזרועו נפגעה, המשאבה
  .  שם נותח וזרועו נקטעה,פריבר הועבר לקבלת טיפול בבית המרקחת של המושבה

  .הידיעה על פציעתו הקשה פשטה בפתח תקוה ובכל המושבות
 של הפועלים  ההשנייהתכנסה בפתח תקוה הוועידה , 1911 דצמבר,ב"בחודש כסלו תרע

דנו בוועידה במצבו הבריאותי של הפועל והחליטו להקים  ,בעקבות הפציעה של פריבר .החקלאיים
  .את קופת חולים

. וישלח את תמונתו  אמו כי יכתוב לה על מצבו ה בריאותיידיל ברוך פריבר נתבקש פעמים רבות ע
: אחרי התלבטויות רבות שמח?  כשידו קטועהשבה יראה כיצד ישלח תמונה , ברוך התלבט

 ברוך . אמר ועשה,"חסרת שרוולים בה לא יראו את ידיי, אלבש גלימה, המצאה גאונית, מצאתי ..."
  . וכך במשך שנים רבות לא ידעה אמו על נכותושלח את תמונתו עם הגלימה למשפחתו

כשנשאל לשלומו , רבוביקר גם את משפחת פרי לאחר שנים הגיע חברו לביקור משפחתי ברוסיה
  ... התרמית התגלתה, וכך....גם עם יד אחת הוא מסתדר די טוב וללא כל קושי, של ברוך ענה

  .ך ללבוש את גלימת הסודגם אחרי  התגלית במשך שנים ארוכות מתוך הרגל המשיך ברו

  

  האיש עם הגלימה-ברוך פריבר

  

  ?רץ ישראל במה תרומתו הנוספת של ברוך פריבר לחיי הפועלים באוברר  - 
  ?ותכיצד הפך מקרה הפציעה לאבן בוחן על חיי הפועלים במושב  - 
  ? במושבהםלאיכרי במה היתה תרומת המעסיק למרקם החיים שבין הפועלים ובדק.  הקשר בין פריבר למעסיקו היה מיוחד- 
  . תעודת זהות כדוגמת התעודה המצורפתינו מהמקורות השונים והכברוך פריבר  של ו את קורות חייורי הכ- 

  :ביבליוגרפיה
  בית נטע, מרדכי רייכר, "התלם הארוך"
   עירית פתח תקוה,אריה חשביה ," ועיראם"

  פרקים בתולדות שירותי בריאות כללית
http://www.clalit.org.il/museum/first.html  

  

  1920 - 1911 תחילת הדרך –קופת חולים כללית 
http://www.clalit.org.il/museum/kup1.html 


