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הכנסנו את הגמלים לשכונת מאה ...': זרח ברנט מתאר בזכרונותיו את סיפור הביכורים

הברכנו את הגמלים על , שהייתה בנויה אז רק מצד הדרך והכילה כעשרים בתים, שערים

שלחנו להכריז בירושלים ולקרוא לכל הכהנים , שזה עתה נגמר בניינו, בור הגדולה

בשובנו אחרי . בה' כי יבואו לקחת חלקם קודש מתבואות אדמתנו אשר ברכנו ה, והלווים

שלושת ימים שמחנו אז , כאלפיים שנות החורבן לעבוד את האדמה הקדושה ולשמרה

  '.חסדו לנו לשימנו לתקוה בארץ הנבחרהאשר הפליא ' בשירים ובקול רינה והלל לד

  :ביבליוגרפיה
 .רמת גן, זכרונות ארץ ישראל, עריי.א

  ט"תרפ"יובל לפתח תקוה"חריזמן,יערי 

  ,"הישוב ובוניו לחלוצ' אנצ",תדהר.ד
 ."ראשונים"

פורטרייט של זרח ברנט 
  *יביאב-פרופיל תל*תערוכה 
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נשכח מליבנו למרות תרומתו ההיסטורית לישוב הארץ  ,ציונותה בטרם המגשימים מראשוני ,זרח ברנט
יים ביקר אצל  פעמ:עשה רבות למענה ,של המושבהבוריים ימעסקניה הצ ,ברנט. פתח תקוה בפרטללל ובכ

  .'ייצג את המושבה בוועידת קטוביץ ופתח תקוה ירתם לעזרתשיהברון כדי לבקשו 
 עבר להתגורר , בעקבות שידוך. למד בישיבת סלובודקה,ליטאנולד בציטוביאן פלך קובנה שב,זרח ברנט
ב עלה בפעם הראשונה "ובשנת תרל  שבע שנים התגורר בלונדון.בלימוד תורהורוונות עסק בפם שבלונדון 
 "מאה שערים" הצטרף למייסדי ברנט. הפסיד את כל כספוועסק במסחר  , בירושליםבהתיישהוא .לארץ

ד "בתרל .חזר בגפו ללונדון כדי לצבור כסף בבית מסחרו ,למחית המשפחהפרנסה  מספיק הוכשלא נמצא
שוב  עזב ,שנגמרו הכספים ופרנסה לא נמצאהכ ".מאה שערים"חזר לארץ ונמנה על עשרת ראשוני הבונים ב

ח פתייסדי מהצטרף לקבוצת ,ז עלה בפעם השלישית" בשבט תרל.עם משפחתו ללונדון ושהה בה שנתיים
ע  שחששה מהחיים במקום שומם ונגו,רחל לאהאשתו  .והשתתף בקניית שטח האדמה הראשון תקוה

אך , שאמנם זכאית היא לדרוש גט ,הרב סלנט פסק. סרבה ללכת אחריו ודרשה גט פיטורין מבעלה ,בקדחת
עליה ו ,וככזה פסול הוא מלתת לה גט" בלתי שפוי בדעתו"הרי הוא  ,ןשיגעומשום שמעשהו הוא מעשה 

  .ללכת אחריו
ם הביא את " שנת תרהחורף הקשה של. ברנט ומשפחתו התגוררו במושבה וסבלו עם יתר המייסדים

 תלהתיישבומטרה לחסוך כספים ולחזור בזרח ברנט ומשפחתו  חזרו ללונדון  –המקום  המייסדים לעזיבת
 והפעם בנה בית אבן בן שתי הקוח ת חזר לפת, במושבהתההתיישבום חידוש ע ,ה"בשנת תרמ .מחדש
אוחר יותר חגג את חנוכת מספר חודשים מוו הביא את בני משפחתו לגור במושבה "  בטבת תרמ.קומות
  . והכניס לבית הכנסת ספר תורה בית המרחץ במושבהתלבניי תרם ברנט. ביתו

את ביתו וחזר שוב נאלץ לעזוב ,לכן  . את כל כספוובניסיונותי איבד  לא ראה ברנט הצלחה ואףבחקלאות
 ואת בתיו האחרים  תקוהח  מכר את ביתו בפת,1890  -ן " כשחזר בשנת תר. שנים3 שהה  שם ,ללונדון

ביתו התיישבו -זרח ברנט ובני ." שלום-נוה" עליהן הקים את שכונת ,ורכש את האדמות הסמוכות ליפו
 בעקבות המלצת בא להתגורר במקום, הרב נפתלי הרץ הלוי, יפו  רבה של.יהודית בודדה משפחהכבמקום 

 תרם ,שגדל מספר תושבי השכונהכ, 1896 בשנת . באו משפחות נוספותובעקבותי, הרופאים לאשתו החולה
   .כנסת  ולידו אולם בית-" שערי תורה "חינוכיהמוסד ה תלבניקע ברנט את הקר

ט הוציא את חוברת "בשנת תרפ.תההתיישבוכדי להגשים את רעיון  ,תשע פעמים נאלץ לעלות לארץ
   ,י יהודה לוי שחטרל יד שהובאה לדפוס עוזיכרונותי
את  ,הספר-את ביתתיארה בהם וכתבה סיפורים על ילדותה באם המושבות , בתו של זרח ברנט, חנה טרגר

 לעיתים על סייע לכולםש, כעסה על אביה , במכתביה,חנה. קשייה של אמה במושבהאת ו החיים במושבה
  . בני משפחתו חשבון

ובות ברנט הונצח ברח . ונקבר בהר הזיתים93כשהוא בן ,בשיבה טובה "נוה שלום"זרח ברנט נפטר בביתו ב
-ובבית כנסת הנושא את שמו בשכונת הר ירושלים ותל אביב,פתח תקוה:על שמו במספר ערים בארץ ובהן 

  .נוף בירושלים
 

                        

 ברנט זרח 

  ?מה מייחד את זרח ברנט מול המייסדים האחרים   -
  ?נסו לשער כיצד שיכנע זרח ברנט את בני משפחתו להתיישב בפתח תקוה  -
  .ה"הפסג בתבנית שבאתרו העזר ,למייסד זה  תעודת זהותכינוה  -

 


