
 “מאתרים אתרים” -“ פתח תקוה עירי“   

 מרחובותיה הראשיים של המושבה -געגועים לפינסקר 
  

רחוב פינסקר הוא נוסטלגיה לוותיקי העיר ועוד רחוב או עורק תחבורה 
 .בעיר לאחרים

במונחים היסטוריים רחוב פינסקר הוא אחד משני רחובותיה הראשונים של 
אבל מאוחר יותר על שמו של , שנקרא תחילה על שם עולי פינסק, המושבה

שהיה נשיאה של תנועת חובבי ציון ומחברה של , יהודה לייב פינסקר
 . ונקבר במערת ניקנור בירושלים1891-נפטר ב". האוטואמנציפציה"

רחבת " –" גן המייסדים"התחיל ב, הרחוב שהיה הלב הפועם של המושבה
הרחוב היה הדרך שהובילה , ונמשך עד לאזור תחנת הרכבת" פינסקר

 .ליפו
כיוון " הרחוב הקייצי"תקוואים הוא נקרא גם  -בפי הפתח

שבחורף היה בלתי עביר עקב הבוץ הרב שנוצר בו 
בחורף הוסט מסלולו לעבר . בעקבות ירידת הגשמים

 .הדרך בה עובר היום כביש פתח תקוה תל אביב
את שירת החלוצים שהתגוררו לאורכו , וותיקי העיר זכרו בגעגועים את ימי בראשית של הרחוב

 .ואת הווי התושבים שגרו בחצרות הגובלות בו
זה היה הרחוב הראשון במושבה "... : ל שנולדה ברחוב זה סיפרה לפני שנים"דבורה שפירא ז

זכורות לי מאז חלוצות העלייה השלישית והרביעית . כי ממנו יצאה התחבורה ליפו, שנסלל
, צעירות עם מטפחות צבעוניות על ראשיהן. שראו בעבודתן את שיא ההגשמה של כיבוש העבודה העברית

ישבו , ולאחר שהבטון נוצק, הן עבדו ללא ליאות בשבירת חצץ להכנת בטון. שנראו כפרחי האביב בכל הצבעים
 . ."כשנסלל הכביש.אוחזות בשני קצוות המוטות והחליקו את משטח הבטון
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 סלילת רחוב פינסקר

. לאחר סלילתו הפך הרחוב לטיילת של המושבה
, לאורכו טיילו בערבי קיץ ובשבתות אחרי הצהרים

שם נפגשו הפועלים , לשם יצאו כדי לפגוש חברים
 .והפועלות לערבי שירה וריקודים
פועלת בכביש ' באותה רוח עדותה של טזיה פ

 .הכלולה בקובץ על תולדות המושבה, באותם ימים
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 ) עליזה (03-9115701 או צרו קשר טלפוני “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום שלחו הודעה ל, לשאלות או הערות

    ביבליוגרפיה

  "קול פתח תקוה", אתרים, געגועים לפינסקר, עליזה וורם
 הוצאת עיריית פתח תקוה, אם ועיר-פתח תקוה, אריה חשביה

 )   מידע אודות האתרים יפורסם בדפי המידע הבאים(   מבנים ואתרים מרכזיים ברחוב 

 מבנים שאינם קיימים היום*     

 כיום -רחוב פינסקר 

נולדה בחצר משפחתה ברחוב פינסקר וסיפרה זכרונותיה , ל בתו של משה שמואל ראב"גם לאה בן חורין ז
ילדים גדולים נהגו לשאת את אחיהם . זוכרת אני שבקיץ שקעו בחול ובימי החורף בוססו בבוץ": מהרחוב

זכורים לי עצי האקליפטוס שניטעו ליד החצרות ועצי התות רחבי הענפים . הקטנים כדי להעבירם לבית הספר
לאה זכרה ." גם ריחן של האקציות לעת ערב נדמה שעדין מרחף באוויר . שנתנו צל למהלך לאורך הרחוב

ראשונה הגיעו האנגלים לרחוב שלנו : "בבהירות את כניסת האנגלים למושבה בעת מלחמת העולם הראשונה
, לקחו תיל ורשתות מגדרות והניחו אותם על החול, האנגלים בעלי התושיה. ומיד נתקעו כלי רכבם בחול

בפעם הראשונה ראינו מכונית , אנחנו הילדים היינו נפעמים. ועליהם החלו להעביר את כלי המלחמה
 ."כל יושבי הרחוב יצאו ובאו לראות את הפלא". הנה הגיעו עגלות ללא סוסים:"משוריינת וצעקנו

 עברו ברחוב זה הלוחמים ביציאתם לעבר 1921עם פרוץ מאורעות 
ביתה של משפחת רוזוב . התוקפים שהתקדמו מאזור הביצה אל המושבה

, אברהם שפירא, שהיה בן קומותיים שימש כעמדת תצפית לראשי המגינים
 .אליהו ירקוני ואחרים שעקבו אחר התקדמות הפורעים הערבים

מכאן יצאו . ברחוב זה התרכזו שרותי התחבורה מפתח תקוה ליפו
מכאן יצאו מאוחר יותר מכוניות . וכן עגלות המשא) כרכרות(נסים 'הדליז

 .הפורד שעשו דרכן לנמל יפו ומאוחר יותר לתל אביב
ברחוב זה היו בתי מלונותיה של המושבה שסיפקו מגורים לפועלים 

 .ולאורחים הרבים שהגיעו למושבה
בתחילת הרחוב הוקם בית הכלבו הראשון בו ניתן היה לרכוש משרוך נעל 

 .ועד מספוא
שוק העבודה  –" ה'בירג"הדואר וה –" פוסטה"בית ה: ברחבת פינסקר עמדו

עמנואל , בכר, סלומון, גוטמן: ממול עמדו בתי ראשוני המייסדים. המקומי
 .ועוד

 . רחוב זה והרחבה בתחילתו היו לבה הפועם של המושבה
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 רחוב פינסקר רחבת פינסקר גלויה -הפוסטה 


