
 “מאתרים אתרים” -“ פתח תקוה עירי“ 

 א “בית ספר פיק
 ההיסטוריה של המבנה

. רציני כבד סבר -אבל הוא נצב כשהיה, המושבה הפכה לעיר גדולה, מסביב כבר שונה הנוף לאין הכר. גם בנין בית הספר על תילו עומד"
 "בין אביב לענן -דמעות ואור : "מתוך, נתן יונתן." אחרי הכל נשאר גם משהוא קיים ועומד עדין

 .1885א ידע מבנים רבים משנת היווסדו בשנת "בית ספר פיק
בראשיתו שכן בית הספר בשני חדרים קטנים במרכז המושבה בסמוך לבית 

שהיה המורה מטעם פקידות , אצל המורה שלום פישל. המרקחת ברחוב מונטיפיורי
הלימודים כללו תורה . למדו בו בנפרד חדר אחד לבנים וחדר אחד לבנות, הברון

 .ותפילה בעברית עם ביאורים ביידיש ובית הספר נקרא בית ספר הברון
 .המבנה השני של בית הספר היה ברחוב פינסקר פינת חובבי ציון

הועבר בית הספר למבנה בן שתי , עקב גידול במספר התלמידים, 1895בשנת 
בקומה התחתונה למדו הכתות הנמוכות ). בוטינסקי'היום רחוב ז(קומות ברחוב יפו 

 . ובקומה השנייה הכתות העליונות

 עליזה וורם: כתיבה ועריכה
 רונית כהן: עריכה

 2009נובמבר , ע“חשון תש

 מונטיפיורי פינת חובבי ציון‘ רח, 1885“ ס הברון“בי”משכנו הראשון של 

 ָׁשלֹום ַהַּׁשָּמׁש. ג

... 

 ,ַהִּמְסֶּגֶרת, הּוא ׁשֹוֵמר ֲהחֹוָתם, ֶזה ָׁשלֹום ַהַּׁשָּמש ַהָּוִתיק

 .ַהּמֹוִרים ַלִּכָּתה -ֵּבין ֲחַדר, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדש ַלחֹול

... 

 ָיד ָקָטן ִּביִמיֵנהּו -ַּפֲעמֹון: ַהְּזַמן ָהרֹוֵעץ -הּוא ָהָיה ַשֹר

 ...)ֵיש ִמְכָּתב ַהָּׁשלּוַח ִעּמֹו ַלהֹוִרים(ַהִּמְׁשָּפט  -ְוַאף ַשֹר

... 

 .ַאף ִיְסַלח ָרעֹוֵתינּו, ְוִיְׁשַּכח, ָנא ְלטֹוב ַהַּׁשָּמׁש -ִיָּזֵכר

 .ָׁשְמָמה ֶהָחֵצר ְוָנפֹוץ ְלָכל ֵעֶבר ַהְּבִעיר. ַמֲחזֹור -סֹוף

  –ַרק ָׁשלֹום ַהַּׁשָּמש ִיָּוֵתר 

 .ַיְלדּוֵתנּו -ֵזֶכר טֹוב ִלְמׁשּוַבת                                     

 ַאְך ַהַּטף ּפֹה ָּתִמיד הּוא ָצִעיר -ַעל רֹאׁשֹו ְּכָבר ָקְפָצה ַהִּזְקָנה

 .ַצַעד ָנׁשֹוב ְלֵביֵתנּו -ִּכְבֵדי, ַהָּגֵדר -ָּנא סֹוֵרג -ַנַעְזָבה

 ַּגם ָׁשלֹום ְּכָבר ּגֹוֵרר ְּפָעָמיו ְלִאּטֹו ֶאל ְצִריפֹו ַהָּזִעיר
  

 "זכרונות מושבה: "מתוך, נתן יונתן

גידול מתמיד במספר . פעלו במבנה זה בית הספר לבנים ובית הספר לבנות , עם מינויו של דוד חיון למנהל בית הספר, 1904ה "בשנת תרס
הפקידות חיפשה מבנה שיתאים לצרכי . חיון פנה  לפקידות הברון בבקשה בקשה להגדיל את בית הספר. התלמידים גרם לצפיפות רבה בכיתות

 .בית הספר עבר למבנה זה.  רכשה את  המבנה ברחוב רוטשילד שכלל ארבעה חדרים1905ו "בית ספר ובשנת תרס
. הבניין לא התאים למספר העולה של תלמידים שפקדו אותו. שכלל בנים ובנות" בית הספר המעורב" הפך בית הספר ל1909ט "בשנת תרס

אך גם הגדלה זו לא , בקומה זו נבנו ארבעה חדרי לימוד נוספים. לבנות  את הקומה השנייה של בית הספר, א"מנהל יק, בשנה זו אישר מר פרנק
 .פתרה את בעיית הצפיפות ולכן פעל בית הספר בשתי משמרות
" שלום השמש", צריף עם חמישה חדרי לימוד ודירת מגורים לשמש בית הספר: הגידול במספר התלמידים הביא לבנייתם של שני מבנים בחצר

  ה“קישור לשיר המלא באתר הפסג". זיכרונות מושבה"י נתן יונתן ב"שתואר ע
 . הוקמו בחצר מבני שירותים1929ט "בתרפ

 . ו הסמוך והוחל בבניית מבנה בית הספר המורחב" נרכש מגרש ברחוב ביל1945בשנת 
 

היום אנו יורים את ": ו"ברחוב ביל" ירית אבן היסוד של בית הספר החדש"מתוך נאום המנהל דוד חיון בטקס 
המלט , לולא רואה אני במו עיני את הקהל הנכבד הזה! האמנם כן הוא הדבר, אבן הפנה לבנין בית ספרנו
ולצערנו מכשולים , כי כבר שנים רבות כמהים אנו לבניין המתאים לתלמידינו, והלבנים יכלתי עוד לפקפק

 ".אבל סוף כל סוף זכינו להתחלת בניתו, רבים עמדו בדרכנו
 

שמו של בית . שם הוא שוכן עד היום, 1947-א עבר למשכנו החדש ב"הבניה נמשכה שנתיים ובית ספר פיק

 בית הספר לבנות  -גלויה של מבנה גן הילדים 

,  הקימה אלישבע בסביץ את גן הילדים הראשון1900ס "בשנת תר
 . בהמשך הפך גן זה לבית הספר לבנות

 דרך יפו‘ רח, ילדים בדרכם לבית הספר  -גלויה 



 ) עליזה (03-9115701 או צרו קשר טלפוני “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום שלח ו  ה וד עה ל , לשאלות או הערות
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שמו של בית . שם הוא שוכן עד היום, 1947-א עבר למשכנו החדש ב"הבניה נמשכה שנתיים ובית ספר פיק

 . ש דוד חיון"א ע"הספר היום הוא בית חינוך מידעני פיק
במשך השנים  . טאבו -מבנה בית הספר ברחוב רוטשילד שימש במשך שנים ארוכות את משרדי רישום המקרעין

עם מעברם של  משרדי רישום . אך צורתו החיצונית לא שונתה, נעשו שינויים בחלוקתו הפנימית של המבנה
מוזיאון "קיבל בית הספר את ייעודו החדש כמשכנו של ה, המקרקעין למעונם החדש ברחוב ההסתדרות

 ".ההיסטורי לתולדות פתח תקוה
 .תוכננו תכניות שימור ועיצוב כדי שישמש כמוזיאון, המבנה מיועד לשימור ונערכו בו בדיקות

 2002מאמר בעיתון גלובס . התכניות נדחו עקב מחסור במשאבים כספיים
 מבנה בית הספר ברחוב רוטשילד לבנות


