
 ?וכיצד השפיעו התוצאות על החקלאות בכלל הארץ,מה היה מיוחד בניסיונות החקלאיים שנעשו בחווה  -
 ?האם החקלאות באזור היום משקפת משהוא מאותה תקופה -
 .ברר מה עושה העירייה לשימור המורשת החקלאית של פתח תקוה -

 “מאתרים אתרים” -“ פתח תקוה עירי“   

 חוות ניסיונות חקלאית -חוות קאסר 

   אתרים לאורך הירקון

 . חוה חקלאית  -מצויים שרידיה של חוות קאסר , בסמוך לכפר הבפטיסטים, בכניסה לפארק מקורות הירקון
 

 .שרידי החווה ומתקנייה משמשים נקודת ציון לראשיתה של פתח תקוה בתחומי הפיתוח החקלאי
 

. על שם הכפר הערבי הסמוך שתושביו התפרנסו מהפעלת טחנת הקמח הסמוכה" מיר"אדמות החווה וסביבתה נקראו 
 .אדמות מיר היו חלק מנחלת הכפר הערבי אומלבס

בעקבות סכסוך קרקעות " הוא רכש את אדמות מיר. היה ערבי אמיד בעל פרדס ביפו, סלים קאסר שעל שמו נקראת החווה
 אלא, קאסר תכנן להקים חוה עם פרדס ובנוסף לגדל קנה סוכר. בין ערבי מצרי אמיד לבין ערבי מיפו

 .שחוסר מקצועיותם של עובדיו ומליחות הקרקע הביאו לכישלון הניסיון
פקידות . 1895-י שומר פרדסו ביפו ובנו מכר את אדמות החווה והקרקעות הסמוכים לה לברון רוטשילד ב"קאסר נהרג ע

 .הברון העבירה את החווה לטובת איכרי פתח תקוה
קנה סוכר ותלתן כגידולים ניסיוניים ראשונים , אספסת, תירס טבק, במשך השנים הפכה החווה לשטח ניסיוני בו גידלו פשתה

 .בארץ
במזרח החצר נותר השער עם שני עמודים . ברורים לפי העמודים ושרידי הקירות,  מטרX50 40גבולותיה של החצר שגודלה 

 .אותם מחבר משקוף מעץ ארז, מחודדים בראשם
המים הועלו . אליה הגיעו המים מבאר אנטילה שנחפרה עד מפלס מי תהום, בחצר מצויה בריכת השקיה פתוחה ומדורגת

 . שרשרת זו היתה מסובבת על ידי גמל, שרשרת שאליה היו מחוברים ארגזי עץ,בעזרת אנטילה
 

של ראשוני החקלאים וניסיונותיהם בפיתוח ראוי שחווה זו תשומר כדי לספר את סיפורם 
 .חקלאי

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

    ביבליוגרפיה

 .הוצאת דביר, עם חופי הירקון, שמואל אביצור
 .הוצאת מסדה, זכרונות ארץ ישראל, אברהם יערי
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