
  התלם הראשון
  

בחנוכה , כשנעץ יהודה ראב את המחרשה באדמת פתח תקוה 

כי , לא חשבו הוא ומייסדי פתח תקוה שהיו עמו)  1878(ט "תרל

  .פותחים הם פרק חדש בהיסטוריה של ארץ ישראל

למרות .  ירד הגשם הראשון1878ט "חנוכה תרלביום  הרביעי של 

יומיים לאחר . החליטו המייסדים לצאת לחריש, שהיה בכמות קטנה 

דוד רגנר , נתן גרינגרט,  יהושע  שטמפפר, דוד גוטמן: מכן  התאספו

הצעיר ,  יהודה. בחלקה שנבחרה לחריש ,אליעזר ראב ובנו יהודה, 

קיבל את המשימה , מה בעבודת האדןבחבורה ומי שהיה בעל ניסיו

לאחר .להיות הראשון שינעץ את המחרשה וימתח את התלם הראשון

, הראשון היה דוד גוטמן : פתיחת כמה תלמים החלו הכיבודים 

שהתרגש מאד מעצם המעמד ואמר ,   ואחריו יהושע  שטמפפר

היותנו מהלכים אחרי התלם ,אשרינו שזכינו לכך...."בעיניים דומעות

לאחר שנעדרנו , חרשה יהודית באדמת הנביאיםהראשון שחורשת מ

ברוך שהחיינו וקיימנו . מארץ אבותינו משך שנות הגלות הארוכה

  ".והגיענו לזמן הזה

וכשעיניהם זולגות דמעות , פרץ הרגשות אחז בכל הנוכחים

העבירו את המחרשה בלהט מיד ליד כאילו ,  מהתרגשות ושמחה

אחר זמן קצר פרשו ל. היתה ספר תורה בהקפות של שמחת תורה

המחרשה העברית . הנוכחים ויהודה ואליעזר אביו המשיכו בחריש

כדי .אך לא התאימה לסוג האדמה הכבדה ,  הראשונה אמנם ננעצה

להמשיך בעבודה יצא יהודה לשרונה והביא פרדות שיכלו למשוך את 

חלקת . ימיםמלאכת החריש נמשכה  מספר . המחרשה הכבדה

  . ה  מצויה ברחוב שטמפפר האדמה בה ננעצה המחרש
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  נמק? החלוצית ההאם  פתח תקוה עושה מספיק כדי לשמר את ראשוניותה בעשיי

  .אתה יכולים לסייע/כיצד  את. זוהן הדרכים בהן ניתן לתת ביטוי לעשיימה

  :ביבליוגרפיה
הספריה , יהודה ראב- "התלם הראשון"

  .ח"תשמ,ירושלים ,הציונית
  .עירית פתח תקוה,תשביה.  א- "אם ועיר"

  


