
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי “

 דוד חיון 
 א “מנהל בית ספר פיק

 אסתר ראב  ." המנהל נראה לי כמישהו מיוחד במינו, רצתי לבית הספר בחשק ובהתלהבות"

 .לאחת המשפחות האמידות, 1881א "ב בניסן תרמ"דוד מוגרבי חיון נולד בדמשק בכ
הוא הצטיין בלימודיו ונשלח ללמוד בבית מדרש . ח"ס של חברת כי"בדמשק למד חיון בתלמוד תורה ובביה

למד עברית ומדעי היהדות בבית , בהיותו בפריז המשיך לימודיו באוניברסיטת סורבון. ח בפריז"של כי
המדרש לרבנים שם קיבל דיפלומה אוניברסיטאית להוראה מטעם הממשלה הצרפתית ודיפלומה להוראת 

ח בטוניס "ס של חברת כי"בסיום  לימודיו שימש כמורה בביה. השפה העברית מטעם בית המדרש לרבנים
 .בפתח תקוה א"מנהל בבית הספר של חברת יק-לאחר שנה נתמנה למורה. 1904 - 1903בין השנים 

 .  שנים43עלה ארצה והחל בעבודתו בבית הספר אותו ניהל במשך ) 1904אוקטובר (ה "בתשרי תרס
הכין תכנית לימודים מסודרת לכיתות הקיימות , ליברלי-דוד חיון ביקש להחדיר לדור הצעיר חינוך לאומי

מהפכה ממשית בחיי המושבה באותם  -בו למדו ילדים וילדות באותו מוסד " מעורב"ויסד את בית הספר ה
 .  ימים

חיון פעל לקירוב ומעורבות המורים בחיי בית הספר וליכד את ההורים והתושבים המתקדמים במושבה 
למרות היותו חניך התרבות הצרפתית הסתגל לרוח הלאומיות העברית ודגל . סביב בית הספר ופעולותיו

גיבש תכנית שנתית לכל כיתה וכיתה וייחד שעות רבות , בהוראת כל המקצועות" עברית  בעברית"בשיטת 
 . היסטוריה ולשון העברית, ך"ממערכת השעות ללימוד תנ

. חיון העניק לחבריו המורים מידיעותיו הרבות בפדגוגיה ותרם להנחת היסודות לחינוך עממי כללי בארץ
כן שיתף תלמידיו . הצגות וחגיגות לקהל הרחב, הוא נהג לגייס תרומות לבית הספר באמצעות נשפים

 . יצא עם תלמידיו לעזרת החקלאים" מלחמת הארבה"בתקופת . בנעשה במושבה ועודדם לתרום לקהילתם

 עליזה וורם: כתיבה ועריכה
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 רבקה ב נשא לאשה את"בתרע
הם . אברהם מויאל מיפו בתו של

שהיה , בנו בפתח תקוה את ביתם
אשתו רבקה ליוותה . פתוח לכל

אותו ואת פעילותו עשרות בשנים 

 1881-1958דוד חיון 

 1908-1920חבר המורים והגננות בשנים 

חיון היה פעיל בענייני צבור כחבר המועצה המקומית של פתח תקוה ונציג המורים 
 . והפקידים בה

 ,א היה נציג הספרדים והציונים הכלליים במועצת העירייה"תש-ש"בשנים ת
 .היה חבר ועדת החינוך של עירית פתח תקוה ונשיא הכבוד של העדה הספרדית בעיר

, ו" שנות פעילות ולאחר שזכה לראות את בית ספרו בבניינו החדש ברחוב ביל43לאחר 
 . פרש לגמלאות

ש דוד חיון "א ע"הונצח בעיר בבית הספר פיק.  הלך לעולמו20.10.1958ט "בחשון תשי' בו
 ).ברחוב זה עמד בית הספר באחד משלביו ובו גם התגורר(וברחוב על שמו במרכז העיר 

 דוד חיון ואשתו רבקה

נתן יהונתן שהיה מבוגרי בית הספר הקדיש 
 . מר חיון -את אחד משיריו למנהל הנערץ

 
 נתן יונתן/ אדון חיון

 שפטני נא אתה ...... 
 הרך             , בקולך העמוק, אדון חיון ברחמיך

  וכבר מבט עיניו העיפות. והמוכיח
 המצועפות נוגע עדינות בשתי עיני

 אצבעותיו הרועדות מגששות לחרוש
 וקול האליקנט שלו, עמוק בתלתלי

  בלחן צרפתי מציף אותי וכל תוכחותיו
 באות בעצמותי כמו שיקוי של אהבה

 – עידור ועבודת: וכבר נגזר העונש הצפוי
 .גנון כל האביב

 ולעולם אהיה אסיר תודה למי שיזכני
 בריח אדמה, להמיר שולחן כתיבה שומם

 והשנים אף. בשיגיונות אביב. מפולמה
 הותירו פה ושם מהתלות קטנות, שחפזו

 כמו למשל נזיפותיו, על פני הדף
  של האדון חיון וזעם המורים

 באיחור, חזרתי, שבזכותם אולי
 .כבד למחברות ולספרים

  
 "שירים בכסות הערב: "מתוך

מתארים רבים מבוגרי בית הספר " 100פיקא בן "בספר 
 .את דמותו המיוחדת שהשפיעה רבות על אישיותם



 ) עליזה (03-9115701 או צרו קשר טלפוני “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום שלח ו  ה וד עה ל , לשאלות או הערות

    ביבליוגרפיה

 מינהל החינוך-עיריית פתח תקוה, 100בית ספר יקא פיקא בן , אורן ברוך
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 חתימתו של דוד חיון


