
 
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“       

 “ בית נטע”מייסד ומנהל  מרדכי רייכר

 מחנך, חוקר, כותב ועורך. -מרדכי רייכר, בן זהבה ואליעזר, נולד בידניץ בסרביה.

 רומניה.–בבסרביה “ החלוץ“היה מפעילי גורדוניה ותנועת 

 אבוקה בפרדס חנה.-והצטרף לקבוצת גורדוניה 1939עלה ארצה במרץ 

 .1945עבר עם הקבוצה להתיישבות בעמק בית שאן וגר שם עד  1940-ב

 שימש כמנהל פדגוגי של בית הספר לגננות  1954-1945התגורר בפתח תקוה ובשנים  1945שנת מ

 משק הפועלות.-ושתלנות

 "פתח תקוה העובדת".  –עבד במועצת פועלי פתח תקוה וערך את עלון מועצת הפועלים 

  במלחמת השחרור היה קצין התרבות בגדוד בכפר סירקין.

 

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

 מרדכי רייכר

 כתיבה ועריכה: עליזה וורם

 עריכה: רונית כהן

 2012ב, יוני “סיוון תשע

 עד יום מותו, ט' בטבת תשל"א.“ ת נטעבי”רייכר היה מייסדו ומנהלו של 

כל ימיו התמסר לפעילות ענפה בהצגת תערוכות ופרסום “, בית נטע”מרדכי חי את 

 פרקים מתולדות המאבק על עבודה עברית "באם המושבות".

נעשתה באמצעות תערוכות, כנסים, ימי עיון “ בית נטע“העבודה החינוכית ב

כארכיון של מועצת הפועלים “ בית נטע” והקרנת סרטים תיעודיים. כמו כן שימש

 בפתח תקוה.

מרדכי היה חוקר ומעורר לציון דרכו של הפועל העברי מאז ימי העלייה השנייה ועד 

ן לאור של חוברות ופרסומים שנערכו על תלהקמת המדינה ועדות לכך היה הוצא

 ידו. 

עת מרדכי נישא לשושנה שפיזל שנולדה בבסרביה והיתה חניכה ומחנכת בתנו

היתה חברת קבוצת  1945עלתה ארצה ועד אוקטובר  1935גורדוניה. בינואר 

 אבוקה וחברת ארגון ההגנה.-גורדוניה

. 05.08.1962  בג' באב תשכ''ב 17בתם היחידה אבישג נפטרה בהיותה בת 

אבישג היתה חובבת ספרות והוריה תרמו את ביתם ברחוב אחד העם לעירייה כדי 

ספרייה. היום משמש המקום כמשכנו של הארגון להנציחה. במקום הוקמה 

 לרפואה ולמשפט.  

 בית המשפחה ברחוב אחד העם

 5עמוד:, 1962, 05ראשון, אוגוסט , דבר
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 “הוקירלהכיר ול” -“ פתח תקוה עירי“    

 “ בית נטע”מייסד ומנהל  מרדכי רייכר

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

 מרדכי רייכר

 כתיבה ועריכה: עליזה וורם

 עריכה: רונית כהן

 2012ב, יוני “סיוון תשע

 ופרסומיו בנושא פתח תקוהספריו 

 1961תשכ"א,  –, תרפ"א שנה להסתדרות בפתח תקוה 40 �

 1963 שנה לקבוצת "אחווה" ולקבוצת "עבודה", 50 

 1964, שנה לשביתת פועלי הבניין 30 

 1966, הוצאת בית נטע, התלם הארוך 

 1967, הוצאת בית נטע, להצהרת בלפור 50 

    1968, הוצאת בית נטע,  העמדה הקדמית מגדל צדק 

  1970, הוצאת בית נטע, יוסף חיים ברנר (ציון לזכרון חמישים שנה למותו הטראגי): מבטא לבטי האדם 

    1970, הוצאת בית נטע, לציון חמישים למותו–מיכאל הלפרין: אחד מחולמי ולוחמי הגאולים 
  1969, אבישג רייכר, המשוררת רחל 

 4עמוד:, 1971, 08שישי, ינואר , דבר

בבית הקברות בסגולה   7.1.1971והובא למנוחות ב 61בהיותו בן  06.01.1971מרדכי נפטר במפתיע בט' בטבת תשל''א 

ללוותו בדרכו ליד בתו אבישג ז"ל. רבים מבין חברי ההסתדרות ומוקירי זכרו מקבוצות "גורדוניה", "מסדה" ו"חולדה" באו 

 האחרונה. בעיתונות המקומית והארצית ספדו לו רבים.

 ונקברה בסגולה ליד בעלה ובתה. 12.02.2000שושנה אישתו נפטרה ב ו' באדר ראשון תש''ס  

 13עמוד:, 1966, 15שישי, אפריל , דבר
 8עמוד:, 1968, 06שישי, ספטמבר , דבר


