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 בעת ברכהג

 

מעפילים, ניצולי  806נתפסה בלב ים אניית המעפילים "ברכה פולד", כשעל סיפונה  22.10.46-ב

לזכר חברת  יההאנייה השואה מפולין, ליטא, הונגריה ורומניה. העולים גורשו לקפריסין. שם 

ידי הבריטים, בהתקפה על אניית המעפילים "ויינגייט", בעת -הפלמ"ח ברכה פולד, שנהרגה על

"כשעזבנו את איטליה, לא היה שם לאנייה. שמענו על הנערה אביב. גולני: -ניסיונה לעגון בחוף תל

 ידי הבריטים, והחלטנו לקרוא לאנייה בשמה."-הפלמחניקית שנהרגה על

 

 הקמת השיכון                                                     

 המשפחות הראשונות, ושוכנו בחלקו הצפוני של כפר אונו:  20הגיעו  1947בקיץ 

 (.15 עמודשרטוט בב) אילן(, חנה סנש וברנר-כיום, ברחובות ברכה פולד )הגובל בדרך בר

המשפחות הגיעו מקפריסין, באניית המעפילים "ברכה פולד". בהמשך הגיעה קבוצת עולים נוספת 

ניצולת השואה גם היא, שעלתה לארץ עם האנייה "אקסודוס". העולים היו )בעיקר( זוגות עם  -

קומתיים, בכל אחד ארבע דירות -ילדים קטנים, או זוגות שחיכו לילדם הראשון. הבתים היו חד

ידי -מ"ר, כל אחת. הדירה כללה חדר, פינת בישול ומקלחת עם שירותים. הבתים נבנו על 24בגודל 

ידי -"דירות עם", שהייתה חברת בת של "רסקו". בתוך הדירות היו מיטות, שניתנו להם על

הסוכנות )מיטות עשויות מסגרת ברזל וקפיצים(. תושבי הכפר התגייסו, והביאו לעולים החדשים 

"עזרנו בישול, בגדים ומעט רהיטים. בלומה גרינברג, ממייסדות הכפר, מספרת: כלי בית, כלי 

חיזוק לדבריה, נמצא במכתבה של עדה אדלר, בשם ארגון  להם בבגדים ובחפצים נדרשים."
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"העזרה המארגנת של נשות כפר אונו, אימהות עובדות )כבר באמצע יוני(, לוועד שכונת אונו: 

עזרה הראשונה, הנמצאת בידי החברה ברנפלד, לרשות החברות מבקשת למסור את  החומר של ה

גלזר ושוורץ, שהתחייבו לטפל בעולים החדשים. הן מתחייבות למסור דין וחשבון בכל עת ובכל 

 שעה, לפי בקשת הוועד."

מספר יוסף יעקובי, אשר הגיע לגבעת ברכה עם אשתו מרים, בעקבות אחותו יהודית )מדי( 

"לא ת שכונת אונו. הוא ואשתו הגיעו שנה לפני קבוצת העולים הראשונה: ברנע, ממייסדו-ברנפלד

היה בינינו כל הבדל. אנחנו היינו פה שנה לפני כן. לארץ הגענו באופן בלתי ליגלי, לא גורשנו, אלא 

הועברנו למחנה המעצר בעתלית. המצב הכלכלי בארץ היה איום ונורא. התיישבנו בבית עזוב בתוך 

ובלי חשמל. היינו צעירים והייתה בלבנו אהבה כלפי הארץ. השמחה שהגענו  הפרדס, בלי מים

כך. כמה -לנחלה, הייתה פיצוי על כל הקשיים שעברו עלינו. למעשה, לא הרגשנו את הקשיים כל

חודשים לאחר שהתיישבנו פה, התחילו לבנות את השיכון לעולים החדשים. המצב היה קשה. 

האצ"ל והלח"י. עוצר הוכרז השכם והערב. המקום היה מלא  הבריטים היו במלחמה גלויה נגד

ערבים ובדואים. המצב הביטחוני התחיל להיות חמור, גם בכפר אונו. היינו יוצאים כמה זוגות 

לשמירה כל לילה והיינו מקבלים תגבורת מבני ברק. אני, שהייתי חבר הגנה כבר כמה חודשים, 

כשהעולים באו, הייתי מארגן את השמירה.  קיבלתי את התפקיד להיות אחראי על הנשק.

אוקטובר גויסתי עם עוד כמה גברים. במקום הייתה הרבה עזרה הדדית, למרות -בספטמבר

 חילוקי הדעות הפוליטיות."

"עשרים המשפחות הגיעו בשעות הצהריים. אלחנן שטיינרגטן מספר על יום ההתיישבות הראשון: 

ר אונו הוותיקה עם עזרה ראשונה": פרימוסים, לאחר מספר שעות הגיעו למקום תושבי כפ

, הנהג של הטנדר היחיד שהיה בכפר, וביקש )אריה פרידריך(פתיליות וכלי בית. הגיע בובי 

שמישהו ייסע איתו לסוכנות להביא מיטות, מזרונים ושמיכות. טנדר זה שימש גם כ"אמבולנס" 

תה עם בעלה יהושע, כבר במרץ מוסיפה שושנה רוטנברג )על להעברת יולדות לבית חולים."

המשפחות הראשונות לגבעת ברכה, אימצו אותן מייד ותיקי הכפר. העולים  25גיעו (:"כשה1947

הוזמנו לבתי הוותיקים לסעודות ערב שבת, שגם הילוו להם כספים ונידבו את הטנדר היחיד 

 שהיה בכפר, להובלת מטלטליהם."

 

 2019-בילדותה, מספרת לי )ב קאופמן שהגיעה לגבעת ברכה-דינה קורצברד

מקפריסין עם הורי, והצטרפנו לדירת אחותי הבכורה, חיה,  בגבעת  48עליתי ביולי " (:2020-וב

נפשות: דינה, זוג הורי ואחותי   7ברכה. הדירה )בת חדר מגורים אחד( הייתה צרה עבורנו, עבור 

והייתה באה לבקר אותנו שושנה )שעלתה לפנינו במסגרת עליית הנוער לקיבוץ "תל יוסף", 

בשבתות, בחופשותיה מהפלמ"ח ומהצבא(. וזאת, בנוסף לאחותי חיה, בנה ובעלה. מהעבר השני 

 ועברנו -ל"דרך בר אילן" )מצפון לו(, ראינו מבנה בסגנון ערבי, בן שתי קומות, שנראה לנו נטוש 

איינוף ועלינו לשלם שכר לגור בו. לאחר זמן קצר הופיע אדם, אשר טען כי הבית שייך למשפחת כז'

וכך עשינו. סמוך לנו )מכיוון המרפסת(, הייתה באר נטושה, ולא מכוסה. אולם, למרות  -דירה 

שהייתה מוקפת חומה, היא גרמה לי לחרדות ולחלום עליה בלילות... במרחק מסביב לבית, היו 

ת היו חשוכים מאד פרדסים. אבל כדי להגיע אליו מהכביש, שקענו בחול, שהקיף את הבית. הלילו
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 )לא נראה מולנו כל אור(, כשברקע נשמעו יללות תנים... גרנו בבית עד שאבינו נפטר."

 מאז, הבית ידוע כ"בית קאופמן".

   

        

   

 1947-48גבעת ברכה בשנותיה הראשונות,  בתמונה:

גבעת ברכה "כשהגענו להלה אבנון )ציפרשטיין( ומשפחתה נמנו על קבוצת המתיישבים השנייה: 

, אני בעלי וילד קטן, ראינו כאן יישוב קטן. כמובן, כמו אלה שקדמו לנו, קיבלנו 1948באוקטובר 

התחלנו  -למחוז חפצנו ואנחנו בארץ ישראל. זה הדבר שהנחה אותנו  -עידוד ועזרה. הגענו לנחלה 

קיבל עבודה  את החיים. היה כבר חלבן, מר גרינברג, הייתה כבר "טיפת חלב", צרכנייה. בעלי

יד הבית היה פרדס ובכל יום שישי, כשהגברים חזרו מהעבודה, הם לקחו שקים , הלכו -בבניין. על

לפרדס וקטפו תפוזים. בימי שישי בערב, היינו מתכנסים בגינת וייס, רוקדים, שרים ו"עושים 

)לשוש רובס, רבקה צבייר, אשתו של מזכיר ועד השיכון   במקום הבידור היחיד במקום." -שמח" 

. כניצולי שואה קיבלנו 1947-הגעתי לישראל עם בעלי המנוח, שבתאי צבייר, ב(: "1990בינואר 

יד חדרה -אשרות כניסה מטעם הסוכנות ועלינו בצורה ליגלית. שיכנו אותנו במחנה העולים על

את  אביב. לאחר השתדלויות בסוכנות, הוצעה לנו דירה בכפר אונו.-ומשם עברנו לקרובים בתל

המידע הראשון על המקום קיבלנו ב"קיוסק של ציפורה", שהיה על אם הדרך לכפר אונו, בסביבות 

גבעת שמואל של היום. לשאלתנו על המקום, ענתה ציפורה: "אם נותנים לכם דירה בכפר אונו, 

חטפו אותה בשתי ידיים. זה המקום הכי טוב, זה מרכז הארץ, אין כאן ערבים ואין התנפלויות." 

היה ישוב קטן ונידח, שבירכתיו הסתיימה בניית שכונת מגורים חדשה.  תקופהפר אונו באותה כ

ברובן עולי אניית המעפילים "ברכה פולד".  -משפחות  60ידי -הבתים הראשונים אוכלסו על 15

יתר העולים הגיעו בהדרגה, כמו מעפילי האנייה "אקסודוס", ומעפילים נוספים מארצות אירופה. 

מ"ר. כבר בהתחלה התארגן ועד  24סה"כ  -היו בנות חדר אחד, פינת בישול ושירותים  הדירות

פעילות, שבעלי המנוח היה הרוח החיה בו ומזכירו הראשון. הוא החליט לקרוא לשכונה "גבעת 

שמה נקראה אניית המעפילים ואיתה באו -ברכה", בשם לוחמת ההגנה "ברכה פולד", שעל

ים. הוועד החליט לטפל באופן עצמאי בכל הבעיות הקשורות למקום, לשכונה המתיישבים הראשונ

אך אנשי כפר אונו לא ראו בעין יפה את הפעילות העצמאית של העולים, וכל יום נעלם השלט 
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שעליו היה כתוב השם "גבעת ברכה". במרוצת הזמן נרשמה השכונה כ"אגודה שיתופית לאספקת 

והקנה לה את כל הזכויות לפנות לכל המוסדות בצורה  מים בע"מ", דבר שהפך אותה לגוף ציבורי

עם", -ידי "רסקו", אך תפעולם נמסר לחברת הבת שלה "דירות-עצמאית. בתי השכונה נבנו על

כך מאושר שקיבל דירה -שהחתימה את הדיירים על חוזי השכירות. כל אחד מאיתנו היה כל

הוא חותם. אך כשהגיע הזמן לשלם  סוף אל המנוחה והנחלה, עד שלא שם לב על מה-ושהגיע סוף

את דמי השכירות הגבוהים, נפקחו עיני כולם וקמה צעקה. בפרט, שבקושי קיבלנו שני ימי עבודה 

לירות, וגם  3.5-ל 5-בשבוע לקטיף. אחרי דין ודברים, נאותה החברה להוריד את דמי השכירות מ

שמל טענה, שצריך להכין זה היה מוגזם. החברה התחייבה לספק לנו חשמל, אולם חברת הח

צריך להתאזר בסבלנות. כשהלחץ מצדנו גבר, הם הציעו שנחפור ו תשתית לרשת עבור כל האזור

ביחד  1947וזאת עשינו. קיבלנו את החשמל בנובמבר  -בעצמנו את הבורות עבור עמודי החשמל 

ושמחה גם ובגבעת ברכה הייתה אורה   -עם ההודעה על החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל 

 ”יחד.

 

עלו חילוקי דעות, לגבי היחסים הרצויים עם העולים החדשים, שהתחילו להגיע  בוועד כפר אונו

. בסוף ספטמבר הוסכם: )א( רואים אותם כחברי השכונה לכל דבר, )ב( הוועד יציע 1947ביולי 

ול בכל לאסיפה הקרובה, לספח אליו עוד חבר אחד מהעולים החדשים ויקבל על עצמו את הטיפ

ענייניהם, כמו בענייני כל השכונה. הדבר הראשון והדחוף ביותר הוא הסידור הסופי והחיובי של 

הוויכוח עם הסוכנות, בדבר גובה שכר הדירה שעל העולים לשלם, וחיבור החשמל לדירות, )ג( 

בהתחשב עם מצבם הכלכלי הקשה, ישוחררו עד סוף השנה מתשלום מס השכונה, ואחר כך יחויבו 

 200רק  48הקוב הראשונים של מים, הם ישלמו עד לתחילת אפריל  10במס מוקטן ו)ד( עבור 

 מא"י. 

 

, עולה מדיווח נציג מטעם 1947תמונת המצב לגבי הקשר בין הכפר וגבעת ברכה בתחילת דצמבר 

המחלקה לעבודה סוציאלית, שביקר בכפר יחד עם סימון, העובדת הסוציאלית -הוועד הלאומי

 58-משפחות ו 95מואל )העובדת  במקום, באופן זמני,  יום בשבוע(: "המקום כולל מגבעת ש

משפחות עולים, שהשתכנו במקום לפני מספר חודשים בבתי הסוכנות. המקום מתחלק לשלושה 

גושים: הגרעין העיקרי הוא שיכון עממי מהזרם ההסתדרותי, שיכון רסקו ושיכון עולים. רוב 

ום, כפועלים בבתי חרושת וכדומה. חברי השיכון העממי מאורגנים התושבים עובדים מחוץ למק

כאגודה, שבראשה עומד ועד המקום האחראי לשירותים הציבוריים, אשר מהם נהנים גם כל 

תושבי המקום. משתכני רסקו משלמים מס, בהתאם להסכם מיוחד. העולים החדשים, למרות 

ומסרבים אפילו לשלם מס מים. הוועד שניתן לנציג שלהם מקום בוועד, טרם משלמים מסים 

מחזיק, יחד עם ועד הורי בית הספר של הזרם ההסתדרותי, את כיתות ב' עד ד' וכן גן ילדים עם 

הרופא והאחות מבקרים בה שלוש פעמים בשבוע. במקום  -כיתה א'. קיימת מרפאת קופת חולים 

פים. במקום מאורגנת עזרה גרה רופאה, וכך מובטחת העזרה הרפואית לתושבים גם במקרים דחו

מא"י והסכום הנוכחי של הקרן  150הדדית, שממנה נהנים חברי השיכון. המס החודשי הוא 

לא"י, שממנו נהנים חברי השיכון העממי בצורת הלוואות לשעת הצורך.  60-לעזרה הדדית הוא כ

ים של עד כה לא היה במקום שירות סוציאלי כללי. בשנים האחרונות היו רק מקרים בודד

משפחות חיילים או אחרים, אשר נעזרו באמצעות הלשכה הסוציאלית בבני ברק. עם כניסתם של 
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העולים, נוצר הצורך להקמת שירות סוציאלי מאורגן, והוטל על העובדת הסוציאלית מגבעת 

 מנת למלא תפקיד זה." -עד שתתארגן הלשכה המקומית, על -שמואל לטפל בעולים 

 

זיידמן, ישעיהו למחרת בין ד"ר הופרט, העובדת הסוציאלית סימון ו ואכן, בפגישה שנערכה

הוסכם להקים בכפר לשכה סוציאלית. כן הוחלט, כי המחלקה תמנה את יו"ר ועד כפר אונו, 

רות פרידמן, עובדת סוציאלית, שתתחיל מייד לעבוד במשך יומיים בשבוע. תפקידה העיקרי 

ימנה ועדה סוציאלית, שתהיה מורכבת מחבר הוועד יהיה, בינתיים, לטפל בעולים. ועד הכפר 

ושתי חברות מארגוני הנשים במקום, ארגון אימהות עובדות וויצו. זיידמן הסכים לקבל, 

, עבור פעולות (עם העובדת הסוציאלית)תהיה אחראית ש בינתיים, את תפקיד יו"ר הוועדה,

ם רואים את עצמם כגוף בהמשך הוא דיווח על הקשיים בהם נתקל הוועד: "העוליהלשכה. 

, בחרו להם ועד מיוחד ואיהנם מוכנים לקבל את מרות הכפר. דבר זה מתבטא בסירוב נפרד

ד"ר יוספטל, כדי להסדיר את התקשר ללהבטיחה  לשלם כל מס ואפילו מס מים." ד"ר הופרט

 העניין.

 

דונה שאלת )זיכרון דברים מטעם השירות הסוציאלי(, נ 48בפגישה נוספת בנושא, באוקטובר 

המשך השירות הסוציאלי, לאור הקשיים ביחסים בין ועד הכפר ושיכון העולים. זיידמן דיווח, כי 

הוא הולך ונעשה רע יותר. כתוצאה מכך, הוועד אינו מוכן  -בינתיים לא חל שיפור במצב, ולהיפך 

עולים לשאת באחריות כלפי העולים. סוכם לברר במשרד הפנים, לאיזה יישוב אמור שיכון ה

 להיות מצורף, היות ועומדים להוסיף למקום בקרוב, עוד כארבעים משפחות עולים.  

 

 

  משיכון עולים לשכונה פורחת                                   

 

על תהליך ההתיישבות וההתבססות, מלמדים שלושים וחמישה הפרוטוקולים של ישיבות ועד 

ידי -)נכתבו באידיש, ותורגמו לעברית על 5.3.1949-עד ה  1.11.47-ו מהמ"שיכון העולים", שהתקיי

רבקה צבייר(. פרוטוקולים אלו משקפים את הבעיות העיקריות, עמן היה על המתיישבים 

ונציגיהם להתמודד בתקופה הראשונה. כבר בישיבה הראשונה נבחר ועד )השני(: שלמה 

ורצמן. צבייר נבחר לתפקיד הגזבר והאחראי על ברייטשטיין, שבתאי צבייר, דרוקר, כוואט ושו

התרבות. מייד הועלתה בעיית גביית כסף להוצאות שוטפות, הצורך לפנייה לסוכנות לגבי פעולות 

תרבות ולגבי פתיחת מעון ילדים. הוחלט להזמין נציג של "העזרה הסוציאלית", כדי שיענה על 

בעיות הקשורות בשמירה, חשמל, ניקיון, שאלות העומדות "על הפרק". בישיבות הבאות, הועלו 

יד כפר אונו, תל אביב, ת.ד. -מים ודואר. בדצמבר  הוזמנה חותמת לוועד: "ועד של שיכון עולים על

885  ." 

 

(, בנושא החשמל וגובה שכר הדירה, כותב 21.8.47-בתגובה לביקור הוועד הראשון בירושלים )ב

, שחברת "רסקו" 27.8-: "סוכם עם  "דירות עם" ב)לאחר שבוע( ד"ר יוספטל, מנהל אגף הקליטה
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והזמנה זאת כבר יצאה לפועל. החיבור  -תזמין מחברת החשמל, על חשבונה, את הקו הראשי 

חשבון המשתכן. ברור, שרק המשתכנים שיסדרו את עניין שכר הדירה -על ממנו לכל בית, יהיה

 ירה, טרם הגענו לסיכום."שלהם, יוכלו ליהנות מחיבור קו החשמל. לגבי גובה שכר הד

 

, דן הוועד באספקת מזון לשעת חירום. כמו כן, הוא מציין את הקשיים בקבלת 48בסוף דצמבר 

ומתקבלות החלטות בנושאי השמירה, החשמל והמים:  -אישורים לבניית "בית עם" ומעון ילדים 

ת צבייר לבקר "לנקוט באמצעים חריפים לגבי המשתמטים בצורה שרירותית מהשמירה, למנות א

בכל המוסדות האפשריים ולהפעיל לחץ בכדי להחיש את התקנת החשמל בשיכוננו. כמו כן, למנות 

 הפרעות באינסטלציה של המים."על  של חברים רבים אינסטלטור בשכר, בעקבות תלונות

 

, מחליטים להתחיל לדון עם ועד כפר אונו, לגבי תשלום עבור מים ולגבי התקנת 49בפברואר 

עם" ומעון ילדים, נאמר לוועד: -נים, לכל משפחה. לגבי הקושי בהשגת אישורים לבניית "ביתשעו

"בגלל שבקרבתכם עמדה של האצ"ל, לא מגיע לשיכון ליהנות משום עזרה מ"ההסתדרות". זאת 

אומרת, לא "בית עם" ולא מעון ילדים." לקראת פסח שוב עולה הצורך להחיש את נושא הקמת 

אדמה לחג. לאחר הכרזת המדינה, -גם "לנקוט באמצעים" בכדי להשיג תפוחיהמעון בשיכון, ו

הוחלט )בישיבה בסוף מאי( להקים "ועד יישוב מקומי", למען המגוייסים ומשפחותיהם. הוועד 

יפנה לקבלת עזרה כספית  מ"ועד היישוב הארצי". ואכן, צבייר נסע והביא עזרה לנשות 

. במקביל, נערכים גם מבצעי התרמה לחיילים, של שמיכות המגוייסים, שהיו ללא מקורות פרנסה

וסוודרים. בסוף יוני, מדווח הוועדעל הפעילות התרבותית ומודיע שיקבלו מורה לעברית. בנוסף, 

 מנת להסדיר את אספקת החלב לאנשי גבעת ברכה.-הוא  נוסע לכפר אז"ר, על

 

המוסדות השונים, "מחליטים לנקוט בתחילת אוגוסט, לאור הקשיים בהם הוועד נתקל במגע עם 

בצעדים, בדבר עצמאות מוניציפלית של השיכון". כך,  בעקבות החלטה זאת, פונה הוועד 

ל"הנהלת המועצה המקומית הכפרית פתח תקווה", ומבקש ממנה להכיר בהם כיחידה 

המוכר  (, מופיע השיכון כיישוב עצמאי49מוניציפלית. במפקד האוכלוסין הראשון )בסוף אוגוסט 

ידי הממשלה, למרות שעדיין אין בו הכרה משפטית רשמית. גם ההחלטה על השם "גבעת -על

 , לא זוכה לאישור רשמי. 30.9.48-כבר ב השיכון, ידי ועד-ברכה", המתקבלת על

 

לקראת בחירות לוועד החדש, נבחרים שלושה לוועדת הבחירות, בהתאם לחברי המפלגות בשיכון 

, ועל תוצאותיהן מדווחת ה"אגודה 26.3.49-ל . הבחירות עצמן נדחות עד)חרות, מפ"ם ומפא"י(

והיו"ר, היילברון  -שיתופית גבעת ברכה", גם לוועד שכונת אונו: צבייר שבתאי )מזכיר, תרבות( 

מאיר )גזבר(, ליידר יעקב )חיילים משוחררים(, לנדס מרדכי )עניינים סוציאליים וסניטריים(, 

ם כלכליים(. לסיום נכתב, כי ישמחו להיות בקשר עם ועד שכונת אונו, בכל לוינסון יוסף )ענייני

העניינים המשותפים. דיווח על תוצאות הבחירות נשלח גם לסוכנות היהודית )למחלקת הקליטה(, 

 למועצה הכפרית פתח תקווה ולוועד הפועל של ההסתדרות בבני ברק )למחלקה המוניציפלית(. 

 

ומי החיים, באמצעות חלוקת האחריות בין חבריו. עליו לדאוג הוועד היה האחראי לכל תח

לאספקת מזון סדירה של בשר, עופות, דגים, חלב, ביצים, סוכר, מרגרינה, שמן, פירות וירקות. 
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עליו לדאוג לחלוקת אספקה מיוחדת לחולים, לנשים בהיריון, לתינוקות, לילדים ולזקנים וכן 

כמו גם מתן רישיונות  -תות, לחתונות ולחיילים בחופשה לדאוג להענקת הקצבות מיוחדות, לברי

 לחלוקת חלב, קרח ונפט. 

 

 

 עסקים וצרכנייה

בקשות מוגשות לקבלת רישיונות לעסקים שונים, כמו: מכולת, חנות ירקות ולחם, אטליז, מטבח 

לות עסקים הנדרשים להתנה -פועלים, בית קפה, קיוסק וגלידה, מספרה, גלנטריה, מילוי סיפונים 

"הוועד המקומי בכפר אונו יומיים. אלחנן שטיינגרטן מספר על הקמת הצרכנייה: -החיים היום

שכר את אחת הדירות שטרם אוכלסו, ופתח סניף של הצרכנייה. העסק לא היה רנטבילי וקניתי 

,  פונה הוועד לאגודה שיתופית 49בתחילת פברואר  אולם את הזיכיון לניהול מכולת כעסק פרטי."

נפשות( וכבר  285משפחות ) 94להנהלת הצרכניות, ומצהיר שכיום יש בגבעת ברכה  -נית צרכ

 -, הובע הרצון והצורך לפתוח במקום צרכנייה 48באסיפה הכללית, שהתקיימה באמצע אוקטובר 

(, 49בנוסף למכולת הקיימת. מסמך מאת עוזר המפקח על המזונות במחוז הדרום )בתחילת יוני 

יסדים(, המאשר לו לספק ביצים לצרכניית תושבי גבעת ברכה ולקמעונאי אל לוריה  )מהמי

שטיינגרטן, להשלמת החלוקה למאי )מסמך הכולל פירוט כמויות מותרות לילדים ולמבוגרים(, 

, 50מלמד שהדרישה לפתיחת צרכנייה נשאה פרי וגרוסמן מתמנה למנהל הצרכנייה. בתחילת מרץ 

משפחות חדשות  60-תת לגרוסמן אישור, על כך שהגיעו כפונה צבייר למשרד הסעד, בבקשה ל

מ"ר אדמה, לגן ירק. וזאת, כדי שכמנהל הצרכנייה, יוכל לקבל עבורן תפוחי  150-ולכל אחת כ

 אדמה לזריעה.

בצד הקרוב  -הרחובות הרצל/גולומב  הייתה בפינת  (2020קאופמן, -ברדקורצ )דינה "הצרכנייה"

 .לגבעת ברכה"

 

 התחבורה

 

יד כפר אונו: -, מיידעת מחלקת התנועה "דן" את ועד השיכון החדש שעל47כבר באמצע ספטמבר 

." 5:30-, תיכנס קודם לשכונתכם ותצא ממנה כבר ב6:00"המכונית היוצאת מכפר אונו בשעה 

פונה הוועד לחברת "דן" בבקשה ובדרישה, בשם "מאה משפחות הגרות כיום   49בתחילת פברואר 

יד כפר אונו(, להסדיר שכל המכוניות -עת ברכה" )מקודם "שיכון עולים" עלבשכונתנו "גב

הנוסעות לכפר אונו, תיכנסנה גם לשכונתנו. אנו מדגישים, שלפחות מחצית מכל הנוסעים בקו 

, הם תושבי השיכון שלנו." היות והבקשה לא נענתה, מוזמן הוועד 68עירוני מס' -אוטובוסים בין

בתחילת יוני(, לישיבה משותפת בקשר לסידורי התחבורה והקשר עם חברת ידי ועד כפר אונו )-על

"היה רחוב אחד, היינו מחוץ לשכונה, לא היו מדרכות וכבישים. אוטובוסים "דן". חנן זיגר נזכר: 

"...עתה " ממשיכה שושנה רוטנברג: שלוש ביום.-רק עד שלוש אחרי הצהריים, פעמיים 69-ו 68

ליום. האוטובוס האחרון הגיע בשש בערב. עדיין לא היו כבישים בתוך  אוטובוסים 4-5הגיעו כבר 
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 מנת לדחוף את האוטובוס, ששקע בחול."-הכפר ונוסעי האוטובוס נאלצו לרדת ממנו, לא פעם, על

"הכול היה ירוק ולא היו לעומתם, שוש רובס )כילדה באותן שנים( מציינת את היפה באותו מצב: 

 ובוס שעבר מספר פעמים ביום, דרך רחוב הרצל." מכוניות, למעט פה ושם אוט

 

 שירותי הבריאות

מייד עם בואנו הצטרפנו לקופת חולים לאומית. בעלי היה חבר אצ"ל. מספרת הלה לוינסון: "

שלחו אלינו מהקופה את ד"ר גלזר, רופא ילדים. הוא בא פעם בשבוע לביתי, בו נפתחה "טיפת 

ל את כל הזקוקים לטיפול, ללא תשלום וללא הגבלה. אני חלב", והביא משקל ותרופות. הוא קיב

עזרתי לו בעבודתו. הוא סיים את עבודתו, כשקופת חולים כללית ולאומית הקימו סניפים במקום, 

השירות הרפואי היה ." מוסיפה שושנה רוטנברג: "חולים כללית ונפתחה "טיפת חלב" של קופת

 שהיקשה מאד על התושבים.", דבר של הכפר מצומצם ורק באזור הוותיק

 

 מערכת החינוך 

 

ילדי גבעת ברכה השתלבו, מיום בואם ליישוב, בבית הספר בכפר אונו. רק החינוך לגיל הרך, 

התקיים בשיכון עצמו. אמנם, בראשיתו הוא היה בכפר, עד שמספר הילדים בגיל הגן גדל ונפתח גן 

( לארגון אימהות עובדות: "אין אנו 48ואר בשיכון עצמו. ולגבי הקמת מעון? ועד הכפר פונה )בינ

התינוקות בשטח העולים החדשים בשכונתנו, בתנאי שהוא -מתנגדים לכך, שתפתחו את בית

 יעמוד בפיקוח  שלכם ושל הלשכה הסוציאלית." 

מציעים את הגננת אורה ויסמן, כמועמדת לעבוד בגן הילדים. חנן זיגר, אחד העולים,  50באוגוסט 

 בכפר שהחל לפעול גן של רחל עזרי )הוא עצמו שלח את בנו לגן הפרטי של יונה כהן, זוכר רק את ה

 (.יותר מאוחר

, אמו של בעלי יהודה, פתחה "זהבה קורצברד(: 2020קאופמן  )באפריל -מספרת לי דינה קורצברד

הגן הראשון, שנודע בשם "גן זהבה". יהודה נהג לעזור לה,  -בביתה )בשיכון הצריפים(  גן פרטי 

 ולספר לילדים סיפורי "מתח", שהילדים מאד אהבו לשמוע. הילדים גם מאד אהבו את יהודה." 

 

 

 הספרייה

 

המשלוח הראשון של כמאה ספרים.  מתקבל אישור לרהיטים לספרייה, ומגיע 1949בתחילת שנת 

מגיע ממחלקת התרבות לשיכון העולים. בכל משלוח  (ארבעה באותה השנהההראשון מ)המשלוח 

)אליו צורפה בקשה לאשר קבלתו(, מפורטים שמות הספרים ומספר העותקים לכל כותר. רוב 
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הראשונים "הספרים ומותאמים לכל הגילאים. לדברי  רבקה צבייר:  הספרים היו בעברית

שקיבלנו היו באידיש, אך אחר כך קיבלנו גם הרבה ספרים בעברית, שבבוא הזמן נתרמו לבית 

ספר "ניר". בחלקם, היוו גם את הגרעין, שממנו צמחה ספריית מועצת הפועלים, שבבית 

 ." ההסתדרות

 

 הקולנוע ו"קפה וייס"

 

חברה כמעט ולא היו, כי  חיי"על חיי החברה ודרכי הבילוי, מעלים בזיכרונם כמה מהעולים: 

הייתה זאת תקופת מלחמת השחרור והגברים גוייסו. אבל היו סרטים, שהוקרנו בבית העם בכפר 

נפתח במקום בית קפה ובו אכלו גלידה ורקדו במכנסיים קצרים, לצלילי יותר מאוחר,  אונו.

התושבים, בבית מוזיקה מתקליטים. המחירים היו זולים מאד, ובערבי שבת התכנסו, כמעט כל 

", "ניהננו מהופעות אמנים, שהיו מתקיימות באחת הדירות, אשר היו " )שושנה רוטנברג(הקפה.

,  "בראש )חנן זיגר("כל שבוע הייתה הופעה, זמרים, כמו שרה יערי." צבייר(, )רבקהעדיין ריקות." 

ערב." )מרים השנה היה מר וייס שם בפטיפון תקליט באידיש. אותה מנגינה נוגנה מבוקר עד 

"אבי עבד בתחנת קמח ואמי הקימה את מרחיב אברהם, בנם של בעלי בית הקפה:  קליין(.

 םמטר, שמו בטון ונוצר משטח לריקודים. המקום היה יפה, המקו 6מטר על  6 -הקיוסק 

הראשון. הורי שמו פטיפון והשמיעו תקליטים. התושבים באו, נהנו, רקדו  טי"הפר-ורהציב"

ו"עשו שמח". שפץ ניגן על כינור. וכשהיה לו חופש מהצבא, הוא הביא תופים ו"העמיד את כל 

השכונה על הרגליים". בימי שישי היו מגיעים אנשים על אופנועים, מפתח תקווה ומכל הסביבה. 

 ילוי." המקום נעשה מקום מרכזי לב

-שושנה שוורץ כפי שמספרתבית הקולנוע הראשון בגבעת ברכה, היה ליד פרדס רוזנבלום, 

הקולנוע של גבעת ברכה היה קולנוע קיצי, הקרינו על הקיר, ממול לבית של יוסף קאופמן: "

סמי כץ והאחים אברהם ושרגא גולני אותם."  כשהיו סרטים ברוסית, תרגמתי  -יעקובי 

היו חברים וגרו בשכנות. סמי כץ היה טכנאי קולנוע. הוא הביא את הסרטים ובימי )גומולינסקי(, 

שישי בערב היה מקרין אותם, על גבי סדין לבן, מול בית יעקובי. כל אחד מהתושבים היה מביא 

, 1949מ"מ. האחים גולני עזרו לסמי. באמצע אפריל  16כיסא ושמיכה, והיו צופים בסרטים של 

עד גבעת ברכה  "להיות נוכח בהצגת הקולנוע שלנו, כדי לעמוד על טיב המכונה את ו  ניםמזמיהם 

 והסידורים."

 

את בית האריזה  11.1950-כר ב"כשסמי השתחרר מהצבא, הוא שכץ: -מספרת הבת, דליה טודורס

 ביןלינסקי. החוזה נערך לתקופה שגומוושרגא  יחד עם האחים אברהם, מרבקה גורביץ

יד -." בית האריזה היה ממוקם בגבעת ברכה, בקצה שיכון הצריפים )על22.9.53-ל 22.11.50-ה 

(, בה הוחלט 51אילן"(.  אישור לכך נמצא, בפרוטוקול ישיבת ועד כפר אונו )באמצע מאי -"דרך בר

)בין השאר( לפנות למועצה האזורית, לגבי הטלת מס שעשועים על כל הצגות קולנוע ונשפי 

ומולינסקי אברהם "בעל הצגות קולנוע", ועל קפה וייס. אולם, בכללם, על ג -ריקודים בכפר 

ממכתב שנשלח מהחברה להתיישבות חקלאית ועירונית "רסקו" לוועד הכפר, באמצע ספטמבר 

מ"ר(, אשר רכש ועד הכפר מחברת רסקו  791באותה השנה, עולה שעל אותה חלקה )בשטח 
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ו והקרן הקיימת אינם  מתנגדים, שהוועד והמיועדת לבניינים ציבוריים, נמצא בית האריזה. רסק

רכי גן ילדים ולשיעורי ערב. עם זאת, הם מאשרים, כי לבקשתם הסכים הוועד וישתמש בו לצ

להעמיד את בית האריזה לרשות הוועד הדתי בגבעת ברכה, כבית תפילה לחגי תשרי תשי"ב 

 (. חידה בלתי פתורה...51)באוקטובר 

 

 מנחת מטוס האצ"ל

 

, כאשר הבריטים עזבו את אזור תל אביב, תפס האצ"ל כמה מבנים באזור, והקים 1948בראשית 

בהם בסיסי הדרכה ואפסנאות. אחד הבסיסים היה בפרדס נטוש בכפר אונו )היום בדרך אשכול(. 

מנת להכשיר -אמנון הרמתי, מטעם קואופרטיב "חריש", קיבל הוראה, להביא ציוד כבד, על

 (.18.12.54יתה למטוסים קלים, שרכש האצ"ל בצרפת )"מעריב", מאחורי הבסיס, מסלול נח

 

כשהערבים תקפו את תושבי יהוד, הודעתי על כך למפקדת האצ"ל והם מספר אלחנן שטיינגרטן: "

הקימו עמדה במקום. אנשי ההגנה התנגדו, אבל לאחר פגישה בין מפקדיהם ומפקדי האצ"ל, 

", )ל"בית קאופמןת בן שתי קומות שמעבר לכביש ניאותו מפקדי האצ"ל להעביר את בסיסם, לבי

. מאחורי בית זה הכינו משטח, בו יכול מטוס קטן לנחות. הטייס מצידו הצפוני של דרך בר אילן(

היה מדרום אפריקה, הוא היה יוצא ומפציץ נקודות אויב באזור. באחת הנחיתות נשבר הפרופלור, 

קאופמן )ש"בית קאופמן" -ה שושנה שוורץמוסיפועם קום המדינה פירק האצ"ל את הבסיס." 

אני זוכרת את שרידי האווירון שנפל. ראיתי אותם, כשבאתי לחופשה היה בית משפחתה(: "

מהפלמ"ח. פעילי האצ"ל בגבעת ברכה היו מעורבים במטה של האצ"ל. האצ"ל שנכנס לביתנו, 

 שי ההגנה..."  החרים לאחותי שתי מיטות ברזל... היו גם מריבות בין אנשי האצ"ל ואנ

 

 שירותי דת 

 

הוועד הדתי כלל את רוזנוסר ישע, שטיינגרטן ישעיל, גרינבערגר אברהם, וייס נתן ומאשקאוויש 

משפחות  100, הוא פונה בבקשה לוועד גבעת ברכה: "היות ויש כבר 1949אנשל. בתחילת דצמבר 

נו נמצאים הרבה אנשים, , אנחנו מבקשים לפתוח בית כנסת בשכונה. אצל200ובקרוב יבואו עוד 

שרוצים להתפלל כמו שכתוב בתורה, כדת וכדין." בנוסף, הוועד ממליץ על השוחט ישעיהו 

רוזנווסר, שיטפל בכל הנושאים הקשורים בדת, היות "ועד עכשיו אין אצלנו שוחט, שנוכל לתת לו 

ללים, בבקשה מתפ 200, פנה הוועד לוועד הכפר, בשם 51את התרנגולות שלנו." באמצע ספטמבר 

וגם  -( 51לאפשר להם להתפלל בבית האריזה )שזה מקרוב נרכש(, בחגי תשרי תשי"ב )באוקטובר 

קיבלו את הסכמתו. אך המתפללים לא עמדו בהבטחתם, וסרבו )במשך שנים( לפנותו, עד שייבנה 

 עבורם בית כנסת. וזאת, למרות שהם ידעו, כי המבנה נועד עבור גן ילדים. 
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 מיזוג עם כפר אונו והצטרפות למועצה האזורית             

 

התבשרו תושבי "גבעת ברכה" שמשרד הפנים  (,11.6.1950-במעמד חג העשור להקמת כפר אונו )ב

וכי ועד כפר אונו  -אונו"  שילב אותם עם "כפר אונו",  "כפר אז"ר" ו"אפעל", ל"מועצה אזורית

הרשמי בין כפר אונו וגבעת ברכה, חל לאחר מספר יטפל בעניינים המיוחדים של הכפר. האיחוד 

ברק, בו מיידע הוועד כי: -חודשים. מעיד על כך, מכתב מטעם ועד שכונת אונו למועצת פועלי בני

. בנוסף והם מהווים גוף מוניציפלי אחד 1.9.50-שני היישובים, שכונת אונו וגבעת ברכה, התמזגו ב

 . 20.1.52-ת אונו". אישור ועדת השמות, התקבל ב"קריי מעתה שם היישוב יהיההוא מיידע, ש

 

 

 

 

 50-שיכוני ראשית שנות ה                           

 

תושבים. אולם  412כללה גבעת ברכה  31.12.49-טופס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמד, שב

תהליך קליטת עולים נוספים לא פסק. כבר באוגוסט )באותה שנה(, פונה ועד כפר אונו לחברת 

רסקו: "הידיעות על תכניותיכם לפתח את השטחים הגובלים איתנו, משמחות אותנו מאד. אבל 

לנו, כי דאגתם רק לדירות, בלי לקיחת בחשבון שהדיירים זקוקים גם למוסדות הניסיון הוכיח 

ציבוריים. מבלי להתחשב במעמדם המוניציפלי, אשר שטרם הובהר לנו. העמדנו לרשותם את 

המרפאה שלנו, את מוסדות החינוך וכדומה, אם כי הם קטנים, עבור ציבור כל כך גדול. כעת, 

מפעל השיכון, יש לשים לב גם להשתייכות המוניציפלית, וגם כאשר הנכם עומדים להרחיב את 

 ואנו מציעים לכם לבוא איתנו בדברים, בקשר  לכך."   -לצרכים במוסדות ציבוריים 

 

 

( לחברת עמידר: "על יסוד הצורך הדחוף בהקמת 49עם התגברות זרם העולים, פונה הוועד )בסוף 

נבקשכם להעמיד לרשותנו שש דירות, בתוך הגוש של המוסדות החיוניים עבור העולים החדשים, 

הבתים העומדים לפני הגמר: עבור גן ילדים, צרכנייה, מרפאה וטיפת חלב. זאת, כפתרון זמני,  25

הבניינים המתאימים למוסדות אלו." וזאת, היות ו"שטח השיפוט שלנו כולל את בתי  עד הקמת

ו( ושל עמידר, המוקמים כעת." לאחר העולים החדשים של "דירות עם" )חברת בת של רסק

, לפיה הנכם דואגים 22.1.50-כחודש,  פונה הוועד גם לסוכנות היהודית: "שמחנו להודעתכם מה

להקמת המוסדות עבור העולים המשתכנים אצלנו. אבל יחד עם זאת, אנו משתוממים שאתם 

-בתי 25כי אם גוש של  דנים על כך עם "ועד הכפר של גבעת ברכה": )א( גבעת ברכה זה לא כפר,

ידי קק"ל, )ב( אין לגבעת ברכה שום -אפילו השם טרם אושר על -דירות בכל אחד  4דירות בני 

מוסדות ציבוריים, פרט לתיבת דואר, ובכל הם סמוכים על שולחננו, למרות היותם במקום זו 

ידי דאגה -לכעת הם רוצים, עהשנה השלישית. גם הצרכנייה שלהם הייתה נסגרת, ללא עזרתנו. 
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הבתים אשר עבורם פנינו אליכם,  25לעולים חדשים, לקבל את מה שלא הקימו בעצמם, )ג( 

ידינו ובגבולנו. אנו יודעים, כי עם כל עזרתכם, אנו -ידי גבעת ברכה אלא על-מוקמים לא על

הדירות של גבעת ברכה, כבר קיבלנו  50-מעמיסים על עצמנו עול לא קל. גם את ילדי העולים, ב

וללא כל תשלום. אבל רגש האחריות כלפי העולים והידיעה כי לא נוכל  -למוסדות החינוך שלנו 

להרים כעת בעצמנו את כל המוסדות הנחוצים, המריצו אותנו לפנות אליכם, בבקשת הקצבה 

 זמנית של כמה דירות, למטרה הנ"ל. אני מבקש פגישה, כדי לדון בנושא."

 

יעה מחלקת הקליטה למשרד העבודה ולאגף השיכון בקריה, על מוד 1950ואכן, בתחילת פברואר 

ידי חברת רסקו". כמו כן, מודגש שיש -יחידות דיור "בגבעת ברכה )על יד כפר אונו(, על 150הקמת 

להביא בחשבון את הצורך במוסדות הציבור הבאים: מרפאה )שתי יחידות דיור(, מעון ילדים 

אחת ומקום להמתנה(, ארבע חנויות )מכולת, ירקות,  )שתי יחידות דיור(, לשכת הסעד )יחידה

 תנובה ובית מלאכה(. העתקים נשלחו לרסקו, לוועד גבעת ברכה ולמשרד הסעד.-קיוסק

 

 

 

: "בז'ז'ין", "שלטרס", "צריפים", "בולגרים", "נשלסק", "תימנים" ואחרים. שיכוני העולים היו

בז'זין,  נשלסק ושלטרס. הסתייעו בבני משפחות. תושבי  שיכוני  76עד  13כל שיכון כלל 

  עיירותיהם, אשר היגרו לארצות הברית.

 

ידי כמה עשרות עולים, מהעיירה בז'ז'ין שבפולין, בקרבת לודז'. תושבי -אוכלס על שיכון "בז'ז'ין"

(. 21.4.52-הפינה ב-המשפחות להיכנס לבתים משותפים )אבן 66-העיירה שהיגרו לארה"ב, סייעו ל

השיכון ממוקם בין שיכון "בולגרים"  לשיכון "גבעת  עם וספרייה.-חר, נבנו גם ביתיותר מאו

 ברכה".

 

ידי אירגון שלטרס, מיוצאי הונגריה, החיים בלוס אנג'לס. הוא -על 52-ב הוקםשיכון "שלטרס" 

בתים משותפים  13נבנה  עבור בני עיירתם אשר עלו לארץ, ולזכר העיירה ממנה באו. השיכון כלל 

, 54מזרח לשיכון "גבעת ברכה". באוגוסט -שתי קומות, ושטח לבניין ציבורי. הוא מוקם בדרום בני

הנקרא "קיבוץ גלויות", ייקרא  -ביקשו תושביו ובא כוחם מארה"ב, כי הרחוב העובר בשיכונם 

"לוס אנג'לס". וזאת, "לציון רצונה הטוב של האוכלוסייה היהודית והנוצרית, אשר תרמה 

והרוצה לפתחו גם בעתיד." בקשתם נענתה, ושם הרחוב נקרא מאז רחוב  -השיכון והקימה את 

 "לוס אנג'לס".

 

שלושים משפחות, שהתגוררו בצריפים שוודיים -כלל כעשרים שיכון "צריפים" )"בתי עץ"(

אילן(. בהמשך רחוב הרצל, לכיוון -עץ"(, בני שני  חדרים )בסוף רחוב הרצל הגובל בדרך בר-)"בתי

ארבע משפחות שעלו מבולגריה, -אשר שמו ניתן לו הודות לשלוש ,שיכון "בולגרים"מוקם מזרח, 
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. הבתים היו בני חדר אחד או שניים, בהתאם ליכולתן בשיכוןמתוך כעשרים המשפחות שהתגוררו 

)דחינו את  1950-"עלינו לארץ מבולגריה באופן פרטי רק בלשלם. בנימין בן קיש )בקיש( מספר: 

. היינו בשער 1950-1949לאחר העלייה הגדולה מבולגריה בשנים  -ות משפחתיות( העלייה מסיב

העלייה רק ימים אחדים. אבי עזר לנו ולהימלט )דרךהגדר( לרמלה, שם גרו סבתי וסבי בחדר 

לחדר אחד )נוסף למטבחון ושירותים(,  -הגענו לכפר אונו  1951נטוש. היינו ששה בחדר. בתחילת 

הדירה עדיין לא הייתה גמורה, היות והזכוכיות לחלונות לא הגיעו מחו"ל. לא מ"ר.  20סך הכול כ 

היו חלונות ולא היה חשמל, רק מים. סגרנו את פתחי החלונות בשמיכות והשתמשנו בפתיליות. 

בשיכון "הבולגרים" היו גם בתים בני שני חדרים, אבל לנו לא היה כסף לבית גדול. לאחר כשלוש 

 ורווח לנו."    -רים ומרפסת שנים הוספנו שני חד

 

 

 

שרוב תושביה נכחדו   ,העיירה נשלסק שבפולין בשם, נקרא שיכון "נשלסק" )"נחלת נשלסק"( 

בשואה. המעטים שניצלו והגיעו לכפר אונו, נעזרו ביהודי העיירה שהגיעו לארה"ב. בשיכון הוקמו 

 וינגייט במערב לו.  -שבעים ושש יחידות דיור. הוא מוקם בין רחובות קק"ל בצפונו לקפלן בדרומו 

 

 

 
 

 1958נשלסק", מימין "בית העם", גן הילדים ובית הכנסת  בשיכון " בתמונה:
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  בשרטוט:

בצפון,  -: גבעת ברכה, בז'ז'ין, נשלסק, בולגרים וצריפים 50-גבעת ברכה ושיכוני העולים בשנות ה

 במזרח.  -שיכוני ה"תימנים" ושלטרס 

 

"ממרפסת ביתנו שבקומה השנייה, ראיתי, במו קאופמן: -( דינה קוצברד2020מספרת לי )באפריל 
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, כיצד החלו לעקור את הפרדסים ולהקים שיכונים ומספרת בהתרגשות()היא חוזרת עיני ראיתי 

חדשים, אחד אחרי השני. ראיתי מולי, מדרום לי מצד ימין, כיצד נבנית שכונת ה"צריפים" 

קומתיים -מתחילתה, ואחר כך שאר השכונות הקרובות לביתנו: "בולגרים" וכל המבנים הדו

זוכרת כיצד נכנסו המשפחות הראשונות ל"צריפים". עד רחוב הרצל. אני   -ברחוב ז'בוטינסקי 

 ." 1950-הגיע  עם משפחתו ל"צריפים" ב)לימים בעלה(,  יהודה

    

במבצע "על כנפי נשרים" )או "מרבד  התיישבו עולי תימן, שהגיעו לארץבשיכון ה"תימנים", 

, 1949ביוני טיסות. המטוס הראשון המריא  56-עולים בכ 55,000-"עלו מתימן כ -הקסמים"( 

יחיא, חודשיים קודם לכן )בעקבות -ידי שליט תימן, אחמד בן-לאחר שהאישור לעלייתם ניתן על

 (. הטיסות המריאו בקצב של אחד ביום,1949הסכם שביתת הנשק בין ישראל ומצרים, בינואר 

  תינוקות )ויקיפדיה(." 12איש במטוס. במהלך כמה טיסות גם נולדו תינוקות, לפחות  150 -כ

 

"ממחנה העולים הגעתי לכפר אונו.  (:3מספר צדוק דוד )מתוך "ידיעות מתנ"ס קריית אונו, 

הקליטה הייתה טובה. הוועד המקומי דאג למשפחות על ידי כך, שנתן אשראי בלתי מוגבל 

בצרכנייה המקומית. העדה, שרובה הגיעה מצנעא, שומרת על צביון עצמאי, חייה מרוכזים סביב 

השיכון מוקם מערבה ללוי אשכול, בין  רחוב מרזוק שתחילתו במבנה ארעי..." לבית הכנסת, 

 לרחוב  לוס אנג'לס, בדרומו.  -ועזר, בצפונו 

  

 
 

 1953מיכאל לב מהמייסדים, משה "הפרסי", דוד "התימני" והחמור של סעדיה,  בתמונה:
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 "שכונה פורחת"משיכוני עולים ל -באמצע שנות החמישים "גבעת ברכה"  : בתמונה

 

 

 

תוך שנים ספורות, עברו חלק מראשוני תושבי גבעת ברכה להתגורר בשיכון "ישי". ברבות השנים, 

במהלך מבצעי "התחדשות עירונית" בקריה, עברו רוב התושבים לדירות חדשות ומרווחות, בתוך 

ר, פעלו בעיק -בשנים הראשונות . היישוב, והמשיכו ליטול חלק בחיים הקהילתיים של הקריה

  ,5.5.1953-צבייר, לוינסון, לנדס וארליך. צבייר שבתאי ויוסף לוינסון נשארו לכהן בוועד שנבחר ב

אבנון חיים, צדוק -. אליהם נוספו ציפרשטיין)והמשיכו לכהן גם במועצה המקומית( בראשות יעקב כהן

ה חברי הוועד, רק שלום, והבה ויקטור, שהרבני ויקטור, מרקוביץ מרדכי וקנדל ברוך. מתוך תשע

 היימן נמנה על מייסדי הכפר. 
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