
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

   נתן גרינגרט-המייסד הנשכח של פתח תקוה
  

כך בדרך כלל היום וכך היה גם ,       הממונים על הכספים אינם זוכים לאהדה

עם הקמתה של פתח תקוה עסק נתן גרינגרט במרבית הנושאים . בעבר
 ילצידם בעניינהכספיים שהעסיקו את המייסדים ואף שעמד מאחוריהם ו

  .לא היטיבו עמו רושמי ההיסטוריה, הכספים
. עלה לירושלים ועסק בחלפנות ומסחר, ליטא– נתן גרינגרט נולד בבריסק 

עם הרעת המצב הכלכלי בארץ סייע לנצרכים והיה , בשנות השבעים
  ".הועד לפיקוח נפשות"ממקימי 

  ":ה וירושליםיהוד"על אחד ממבצעי הועד סיפר משה יואל סלומון בעיתונו 
להביא משם , ותהייה ראשית מפעלם לשלוח אנשים לעיר החוף יפו "

  ."למכרם לאביונים בזול,חיטים וקמח אורז ופולים
הוא היה שותף לבנין ולפיתוח שכונות ,   גרינגרט לא הסתפק במעשה צדקה

  . לרכישת קרקעות במקומות שוניםתוהיה שותף בניסיונו,ירושלים החדשות
 וגם בזיכרונותי,  המייסדים מוכיחה שגרינגרט נימנה על קבוצה זורשימת האבות

ח נכתב ונחתם החוזה "בערב ראש חודש מנחם אב לשנת תרל"... של טוביה סלומון נאמר 
, האדונים דוד גוטמן יואל משה סלומון ונתן גרינגרט, בין המוכר סלים קאסר ובין הקונים

  "....במעמד החברים יהושע שטמפפר וזרח ברנט
, נתן גריגרט, דוד רגנר, התאספנו דוד גוטמן" החריש הראשון כותב רגם יהודה ראב בתיאו

  "...יהושע שטמפפר ואנוכי, אבי אלעזר ראב
עם נסיונות .  השתתף ברכישת שטח הקרקע הגדול והשקיע רבות בתפקידוהבשנה השניי

  .מכירת הקרקע יצא נגד המוכרים והספסרים
  .שם גם הלך לעולמו,  בפתח תקוה ורוב זמנו שהה בירושליםכמו רבים אחרים לא התיישב

אך לא שלט הרחוב ,  ברחוב  בשכונת רמת ורבר הנושא את שמוהי העיריי"גרינגרט הונצח  ע
ועל , בכתובתם מופיע שם הרחוב הסמוך. ולא דיירי הרחוב יודעים  ומציינים  מיהו האיש

  .שמו מופיע רק במפות, גרינגרט מעולם לא שמעו
  

  :                                                          ביבליוגרפיה
  .הוצאת משרד הביטחון,  מרדכי נאור, "                                           מסיפורי ארץ אהבתי

  .ירית פתח תקוה ע, חריזמן, יערי, " ספר היובל                                                            "
  
 

   49491  מיקוד 26 / 21תקוה   רחוב שפירא - פתח

  9040567-03פקס , 9303502-03, 9314766-03טלפון  

  מרכז

  פועלים 

5 

  
   עליזה וורם:כתיבה ועריכה

  דרורה פסטרנק: עיצוב
  2004ד מרץ "אדר תשס

 

  
  תקוה-עירית פתח

  מינהל החינוך

 

  
  מחוז מרכז, משרד החינוך

  ה"אגף מרכזי פסג

 

            www.pisga-pt.org.ilה  פתח תקוה      "נמצא גם באתר של מרכז פסג" דף השבועי"                           ה

  .מי היו חברי הקבוצה הראשונה שהקימה את המושבה: חקרו
  ?יסטורי ההן         מה היו הסיבות שרק חלק מהם נכנסו לזיכרו

 .הצעו דרכים בהן ניתן להנציח את פועלם של נשכחים בעיר כיום


