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  עליזה וורם: כתיבה ועריכה

  דרורה פסטרנק: עיצוב
 2003ד דצמבר "חנוכה תשס

  
  תקוה-עירית פתח

  מינהל החינוך
 

  
  מחוז מרכז, משרד החינוך

  ה"אגף מרכזי פסג
 

  יהודה ראב

  
  מהמשפחות, )בן עזר(תולדותיה של פתח תקוה שזורות בתולדות משפחת ראב 

 חקלאית תכשמטרתן התיישבו, ט לארץ" שעלו בשנות השבעים של המאה היההונגריות
  .י"בא
 בירושלים וחבר לבן משפחתו יהושע  בהתייש,  עלה יהודה עם משפחתו לארץ17בן 

ת ונרתם "עלה עם אביו ועם מייסדי המושבה על אדמת פ, בהיותו בן עשרים. שטמפפר
 האיש שנעץ את המחרשה ופלח ,היה יהודה,  ט"בחנוכה תרל. למלאכת חפירת הבאר

הוא היה ידוע בעוז רוחו  ואכן נטל על עצמו את . את התלם הראשון באדמת המושבה
כשהקדחת והשכול אילצו את . השמירה על בטחון המושבה והיה לשומרה  הראשון

עם הקמת המושבה מחדש חזר . היה יהודה הראשון לחזור אליה ,המייסדים לעזוב
"  ביאליסטוקיים"כשהגיעה קבוצת ה.  דור חדש של שומריםלשמש כשומר ואף הכשיר

 בתפקיד זה שימש גם במושבות.  נשכר לשמש להם כמדריך חקלאי, "יהוד"  בבלהתייש

-1890ח הועד האודיסאי לשנת "דו" (בעבודת אדמתו יוכל להיות מופת : "יהודה הצטיין בעבודה ובשמירה.  אחרות

  ".חובבי ציון" כמנהלה של המושבה והממונה עליה מטעמם של בגלל מצוינותו  נבחר לשמש ). 1892
כטיפוס חדש של עובד , "מסע יום אחד בארץ ישראל "בסיפורו של יהושע ברזילי , מופיעה דמותו,  בספרות התקופה

  .אדמה 
 של ונשנרשם מזיכרו, ספר זה". תלם הראשון"שקובצו  לספר ה.  רשם בנימין את זכרונותיו של אביו יהודה1930 - ב

למה שהתרחש בשנותיה הראשונות של המושבה ומשמש מסמך נוסף וחשוב המתעד תקופה  הוא עדות,  יהודה ראב
  .שכתבה בתו המשוררת אסתר ראב"  לאב"כן הונצח בשיר . זו

הוא היחיד מקבוצת המייסדים שחזה .  שנות פיתוחה71יהודה זכה ללוות את פתח תקוה מיומה הראשון ולאורך 
  .   שנה90 הקמת המדינה  ונפטר שבועיים אחרי הקמתה כשהוא בן בעיניו את

 

  :ביבליוגרפיה
  ירושלים, הציוניתההספריי,  יהודה ראב-"התלם הראשון"
  עירית פתח תקוה, אליעזר טרופה-"פתח תקוה ובנותיה"
  ספרית מעריב,  גרשון גרא-"כל ההתחלות"
  עירית פתח תקוה, אריה חשביה-"אם ועיר"
 

 ?) כאז כן היום (ן ללמוד מדמותו של יהודה ראב מה נית. 1

  .בררו כיצד הנציחה העיר את פועלו ותרומתו של יהודה ראב. 2
  .ל  מהמקורות השונים והכינו תעודת זהות כדוגמת  התעודה המצורפת"הכירו את קורות חייה  של הדמות הנ. 3
 .לקטו מהספרות והשירה את הקטעים המוקדשים ליהודה ראב. 4

  צביקה זליקוביץצלם

 יהודה ראב  בניו ופועלים בהשחלת טבק


