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בית הבטון הוא בית משאבות בן שתי קומות שנמצא
במקורות הירקון סמוך לכפר הבפטיסטים. הוא נקרא

כך מפני שבבנייתו נעשה השימוש הראשון בבטון
בארץ. המבנה נבנה בשנת 1912 על ידי חברת "

פלשתינה" בבעלות בצלאל יפה, על מנת לספק מים
לפרדסי המושבה פתח תקווה והסביבה.
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היסטוריה
בשנת 1911 חתם בצלאל יפה על חוזה עם ועד
המושבה פתח תקווה לאספקת מים. לאחר מכן

הקים את חברת "פלשתינה".[1] בשנת 1912 החלה
בניית המבנה אותו תיכנן האדריכל דניאל

ליכטנשטיין.

חידוש נוסף בבית הבטון, מלבד השימוש בבטון, היו
המשאבות הצנטריפוגליות ומנועי הדיזל החדשים

אותם הביא לארץ נתן שיפריס עובד החברה.

המחסור בנפט עקב פרוץ מלחמת העולם הראשונה
בשנת 1914 גרם להפסקת פעילות בית המשאבות זמן

קצר לאחר הפעלתו.

לאחר מותו של בצלאל יפה נמכר המבנה לחברת
"ירקון" שהייתה בבעלות "חברת החשמל א"י". בית הבטון היה פעיל עד שנות השבעים ומאז
ננטש. כיום, ניתן להבחין בו לצידו הדרומי של כביש 5 (כביש חוצה שומרון). כמו כן, מסלול

שביל ישראל עובר בסמוך אליו.
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