
 , מראשי העלייה השנייה וחבר האסיפה המכוננת והכנסת הראשונה.1970– 1893נטע הרפז (גולדברג) -נתן 

הוא הצטרף לקבוצה חלוצית בראשות יצחק טבנקין וב“. פועלי ציון“נולד בקוסובה, פולין. החל בפעילות ציונית בוורשה במסגרת 
עלה לארץ ישראל עם אחותו. הרפז פעל למען עבודה עברית, עסק בפעילות חלוצית חקלאית ובסלילת כבישים, והיה  1908-

 למנהיג פועלים.

 היה ממקימי אגודת "אחווה" בפתח תקוה. שהוקמה במטרה להשיג עבודה לפועל העברי. 1913-ב

 היה בין אסירי פתח תקוה שהוגלו לכלא דמשק על ידי השלטון התורכי. 1917-ב

היה בין מייסדי ההסתדרות הכללית, נבחר לחבר הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל, ציר לאספת הנבחרים וחבר "הוועד  1920 -ב
 הלאומי". 

היה חבר המרכז החקלאי של ההסתדרות  ופעל למען פועלים במושבות עם הקמת המדינה נבחר להיות חבר הכנסת  1926 -מ
 הראשונה. 

 “מאתרים אתרים” -“ פתח תקוה עירי“   

 מרכז לתולדות כיבוש העבודה ויידע הישוב  -בית נטע 

מרכז לתולדות כיבוש העבודה ויידע הישוב מיסודם של המרכז החקלאי ומועצת  -"בית נטע
 פועלי פתח תקוה, על שם נטע הרפז.

נטע הרפז זכה לכך שבעודו בחיים הוקם לכבודו בית בפתח תקוה לחקר מאבקו של הפועל 
 עברי בא"י. 

על ידי המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית  1961בית נטע נוסד בפתח תקוה בשנת 
 ומועצת פועלי פתח תקוה.

מנהלו הראשון של בית נטע היה מרדכי רייכר שהיה עובד מועצת פועלי פתח תקוה וערך גם 
 “. "פתח תקוה העובדת –את עלון מועצת הפועלים 

הפעילות החינוכית בבית נטע בוצעה באמצעות תערוכות, הוצאה לאור של חוברות ופרסומים 
 שנערכו ברובם על ידי מרדכי, וכן  בכנסים וימי עיון והקרנת סרטים תיעודיים. 

 בית נטע שימש גם כארכיון של מועצת הפועלים בפתח תקוה. 

בית נטע נאבק במשך השנים לקבלת תקציבים לצורך הפעלתו, בעיקר ממוסדות ההסתדרות 
 הכללית. 

 חלק מהארכיון הופקד בארכיון מכון לבון. 80-בשנות ה

, לאחר שהופסקו פעילותם של הארכיון והמוזיאון פנו מנהל 20-של המאה ה 90-בסוף שנות ה
יד לבנים, מרדכי מרמר, ומנהלת המוזיאון והארכיון לתולדות פתח תקוה, עליזה וורם, 

למועצת פועלי פתח תקוה ולמר שאול חרנם שהיה חבר המזכירות כדי לשמר את החומר 
התיעודי של בית נטע והמוצגים במוזיאון ובארכיון העיר. אכן הפניה נשאה פרי, חומרי 

הארכיון, מוצגים מתערוכות ודגמים של הבניינים הישנים מראשיתה של המושבה שהוצגו 
 , שולבו בתצוגת מוזיאון ראשונים ביד לבנים. 70-בבית נטע בשנות ה

 ארכיון בית נטע ומועצת הפועלים מצוי כעת בארכיון לתולדות פתח תקוה.

 בית נטע ממוקם במשולש הרחובות: ההסתדרות, נורדאו ופרנקפורטר בפתח תקוה.

 (עליזה)  03-9115701או צרו קשר טלפוני  “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום לשאלות או הערות, שלחו הודעה ל

 ביבליוגרפיה   

(קובץ לזכרו של נטע הרפז, הלוחם במשך שני דורות לעבודה  1980, גצל קרסל, הוצאת בית "נטע הרפז", עבודה עברית -החלום שהיה  �
 עברית)
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