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  עליזה וורם: כתיבה ועריכה

  דרורה פסטרנק: עיצוב
  2004ד ינואר "שבט תשס

 

  
  תקוה-תחעירית פ

  מינהל החינוך
 

  
  מחוז מרכז, משרד החינוך

  ה"אגף מרכזי פסג
 

 il.org.pt-pisga.wwwה  פתח תקוה      "נמצא גם באתר של מרכז פסג" דף השבועי"                           ה

              

  דניאל ליכטנשטיין"  אבו סמנטה "-" איש הבטון"
  

דניאל ליכטנשטיין היה הראשון שיצר את הבטון ומוצרי הבטון על טהרת תוצרת 
  .הארץ

 את . ארצה לייצר בטוןוכבר שנה לאחר עליית, דניאל הגיע מפולין לפתח תקווה והחל
  .את הניסיון רכש ביצור בחצר ביתו, הידע הביא עמו מתוך לימוד עיוני

שחומר זה זול נוח וחזק יותר מכל חומר  ,   החל לייצר בטון והגיע למסקנה1911– ב
הוא בנה בריכות מים גבוהות  ,  בפרדסותדניאל ערך ניסיונו. המצוי בארץ,  בנייה אחר

,  הצליח לשכנע את הפרדסנים במושבהאך לא, ותעלות השקיה בנויות ומדופנות
  .שהמשיכו לעבוד בשיטות הערביות המסורתיות

 12דניאל בנה בריכה עם קירות בעובי של . היה גרמני מהמושבה וילהלמה הסמוכה, הראשון שהסכים לניסיון בפרדסו  .
חבורת נערים ערבים קפצה (לחנוכת הבריכהעם סיום הבנייה הוזמנו רבים . מ ותעלות השקיה חלקות להזרמת מים"ס

  .  נאפוליוני הזהב בהתאם למוסכם200ורק לאחר הניסוי שילם הגרמני את , )למימי הבריכה
על כל בלטה הוטבע .  בטון לריצוף מדרכותתדניאל ליכטנשטיין בנה בפרדסו מפעל לבטון ומוצריו והחל בייצור בלאטו

כן הקים קירות בטון . בית המשאבות שעל גדות הירקון, הראשון בארץ" וןבית הבט"דניאל בנה את .סמל בית החרושת
  . אביב במלחמת העולם הראשונה- מבנים ארעיים למגורשי תלתטרומיים למבנים זמניים שהקלו בבניי
" קישלה"הוא נשלח למאסר ב) עריקים" (פררים"בעת שחיפשו , י התורכים"במלחמת העולם הראשונה נתפס ע

שם . אך דניאל הועבר לכלא בדמשק עם רבים אחרים מהמושבה,  משפחתו ניסו להשיג את שחרורובני. בירושלים
  .מקום קבורתו לא נודע. חלה בטיפוס ומת

  
  :ביבליוגרפיה

  .ירושלים, יד בן צבי,  שמואל אביצור-"ממציאים ומאמצים"

  . ספרית מעריב , אביב–תל , גרשון גרא –" כל ההתחלות "
  עיריית פתח תקווה ,  חריזמן, י  יער-"ספר היובל "
   קול ישראל- ראובן בנאור-"זכרונות ארץ ישראל"

  בית הבטון
  travelID?asp.Main_Travel/ il.co.alternativ.www=10:  מתוך

 ?מה היה החידוש בהמצאתו של דניאל ליכטנשטיין לעומת השיטות המסורתיות -

  .בררו את חשיבות תרומתו של דניאל ליכטנשטיין לפתוח ענף הבנייה בארץ ישראל -
 .י דניאל ליכטנשטיין"    בדקו האם במסגרת שימור אתרי העיר עדיין ניתן להציל אתרים חקלאיים שנבנו ע-


