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 מייסדי וראשוני קריית אונו                            

 תאריכים ומספרים                                

 

 

 , בבית ההסתדרות בבני ברק1937: בראשית בחירת ועד ארגון "שכונת אונו"* 

    :1942סוף   - 1939סוף  ,"שכונת אונו" ו"שכונת רסקו" - ייסוד "כפר אונו"* 

 משפחות מייסדי "שכונת אונו", נכנסו לבתיהן מסוף שנת  40מרבית        

 )כיום ברחובות מיכאל וולך, השלושה, המגינים, 1940עד פברואר  1939       

 משפחות מייסדי "שכונת רסקו", נכנסו  13מרבית  .הפלמ"ח ותחילת רמז(       

  "מ"גן הגיבורים -)כיום ברחובות רמז   1942עד סוף  1940לבתיהן משנת        

  .צפונה, רופין וסוקולוב(       

 :בפרק ,משפחות המייסדיםכל שמות        

 "1942-1939"משפחות מייסדי "אונו"  ו"רסקו"         

 13.2.1940: טקס העלייה על הקרקע* 

 ב"שכונת אונו"משפחות  35: נוספות 1947עד  1943 תקופת "ההרחבה"* 

 משפחות ב"שכונת רסקו" 7-ו       

 : משפחות שהצטרפו לכפר לאחר שתי קבוצות משפחות  "הראשונים"* 

 המייסדים ועד ראשית שנות החמישים        

 1.5.1946:  "בית העם", שנקרא יותר מאוחר חנוכת "הבית הציבורי"* 

 ובתחילת 1947ביולי המשפחות הראשונות הגיעו  20 : מייסדי "גבעת ברכה"* 

  .משפחות( 95)ב"כפר אונו" היו באותו תאריך משפחות  58דצמבר היו כבר        

 תושבי "שיכון  30.9.48-משפחות. ב 94"גבעת ברכה"  כללה 15.10.48-ב       

 העולים" מחליטים להיקרא בשם "גבעת ברכה" )אין אישור רשמי לשם(         

 :  הכפר שיכל ארבעה מבניו בחודשיםמאותהכרזת המדינה ומלחמת העצ* 

  1948דצמבר -מאי       

 "גבעת ברכה"וב  בכפר, משפחות 250: 1950מניין התושבים בתחילת ינואר * 
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 11.6.1950: חגיגת העשור ל"כפר אונו" וחנוכת "גן הגיבורים"* 

 20.9.1950: המיזוג בין "כפר אונו" ו"גבעת ברכה"* 

ידי "הקרן  -על ואישורו , 1.10.50-קריית אונו" ב: "ההחלטה על שם משותף* 

        20.1.52-ב הקיימת"

    ז"ר" אהכוללת את "גבעת ברכה", "כפר  - הצטרפות למועצה האזורית "אונו"* 

  1950אוגוסט ב"אפעל", ו

 : המעברה* 

 1950בדצמבר למעברה העולים הראשונים הגיעו        

 הוקם שלושה חודשים לאחר היווסדה, "תלמים" בית הספר הממלכתי      

 ידי המנהל(-)השם נבחר על 8.6.1956-ושמו הוענק לו ב       

 הוקם כשלוש שנים לאחר היווסדה, "בן זכאי" דתי-בית הספר הממלכתי       

 ידי המנהל(-)השם נבחר על 15.4.1960-ושמו הוענק לו ב       

 )דיווח הסוכנות(ת משפחו 838היו במעברה  1951סוף יוני ב       

 נערכה החגיגה לרגל המעבר לצריפים ופתיחת הכביש   28.8.1952-ב       

 המחבר אותה לכפר       

    נפש 3,541אשר כללו   - משפחות 778 היו במעברה 1953בסוף פברואר         

 )דיווח לשכת הסעד במעברה(        

 משפחות(  800-)כנפש  4,000-בסוף שנות החמישים היו בה כ       

 נערך טקס הנחת אבן הפינה לבתים הראשונים  9.4.58-ב       

 נערכה הגרלת הדירות            24.3.60-ב       

 נערך טקס "חיסול" המעברה והנחת אבן הפינה לשוק החדש  24.4.1964-ב       

 אשר עדיין נקרא "בית הספר   - 1.9.1951-ב הכניסה לבניין בית ספר "ניר"* 

 ידי ועד-)על 27.6.1955-הממלכתי קריית אונו". השם "ניר" הוענק לו ב       

 ההורים(           

  206-. מרישיון הבנייה ל1952: מתחילת אפריל  איכלוס שיכון "ישי"* 

 משפחות: חיילים משוחררים, תושבי  240-משפחות, ההיקף התרחב ל       

 , עובדי חברת החשמל, חברת "דחפר" ומשפחות בודדות"ת ברכהגבע"       

 בעיקר רחובות בלינסון, יצחק שדה,  -)בין רחובות טרומפלדור לדב הוז        

 ואוסישקין(  הנשיאחלקו המערבי של כצנלסון,        

 5.5.1953-ב: בחירות מוניציפליות ראשונות* 

 15.9.1954-ב: הקמת המועצה המקומית* 
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 ואמב

 

 

 במידה רבה, ,סיפור הקמתה של קרייתנו ושנות התפתחותה הראשונות משקף

  .אחר הקמתהמהעשור שקדם להקמתה ועד העשור ל  - את תולדות המדינה

 

 צעירים ברובם, שזה מקרוב עלו לארץ מאירופה , וגברים נשיםהמייסדים היו 

קשיים  . בעיקרלא נרתעו מקשיים, ואשר השנייה שלפני מלחמת העולם

שהערימו עליהם המוסדות, תנאי "השטח" )המיקום( והמאורעות בארץ 

ובו דבקו: מייסדי "שכונת אונו" שאפו להקים  -ומחוצה לה. היה להם חלום 

שכונת פועלים עם משקי עזר ומייסדי "שכונת רסקו" חלמו לצאת מהעיר 

נות מייסדי שתי השכוהגדולה ולבנות את בתיהם ביישוב כפרי טובל בירק. 

 כולם יחד ראולאחר שנים ספורות, התאחדו לישות אחת, והיא "כפר אונו". 

 וליםכולל התושבים שהצטרפו אליהם, להירתם לקליטת הע ,לעצמם כמטרה

נאבקו עם הקשיים מכל התפוצות. זאת, למרות שהם עצמם, המעטים, עדיין 

 יישובם.  בהקמת 

 

, הגיעו לארץ ללא (50-)עד אמצע שנות ה כמעט כל המתיישבים הראשונים

גם ללא ידיעת השפה. היה עליהם מהם אמצעים כספיים לקיום, ורבים 

כל אחד בהתאם לשנת עלייתו ולשנת  -תנאים קשים תוך להילחם על קיומם 

לאחר ו מלחמת העולם , בשנות התיישבותו בכפר: בשנים שלפני הקמת המדינה

ב"שנות  ,שחרור וגלי העלייה הגדוליםבמהלך מלחמת ה -הכרזת העצמאות 

הקשיים במציאת מקורות פרנסה לקיום בני המשפחה, המיתון הכלכלי". 

ובשיכונים שנוספו  "גבעת ברכה"גם ב -נחלת רבים  ובשנים הראשונות, הי

 , במעברה ובשיכון "ישי". אליה

 

כבת לחביבה וישעיהו זיידמן, שנמנו על משפחות מייסדי "שכונת אונו", 
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בצעדיהם  ,הכפר מייסדיכל  גשתי רצון וצורך לתעד ולספר על התמודדותהר

אלו  -"הראשונים"  הראשונים בהקמת יישוב חדש בישראל. כמו כן, לספר על 

הקמת שקדמה ל, )בתקופת "ההרחבה" בעקבותיהם תוך שנים ספורותשבאו 

כל ו .בראשית שנות הקמת המדינה אלינו כל המצטרפיםעל ו, ת ברכה"(ע"גב

למסמכים הרבים הגנוזים בהיחשפי הודות להזדמנות שנפלה בחלקי,  ,זאת

 בו(.  דיגיטלי של הקריה )במהלך פעילותי ההתנדבותיתה-בארכיון ההיסטורי

 

 לא שיתף גם אבי , ולזכור צעירה מכדיכילידת שנת הקמת היישוב, הייתי 

שעות  הוא היה עסוק, רובו ככולו, בעשייה הציבורית )לאחר ובמהלך. אותי

למרות , לכך-איוכשהתבגרתי מעט, זה היה כבר מאוחר...  עבודתו בנגרות(.

 תיעודההיסטוריונית, לקחתי על עצמי את משימת מתיימרת להיות שאינני 

המועצה המקומית. ראשית פעילות ועד להקמת היישוב  התארגנותהמתקופת 

במסגרת  השתלבותועד ה - כפרההקמת ההתארגנות ו , לתהליךתייחסיהתיעוד 

יוקדשו  פרקים נפרדים. המועצה האזורית "אונו" והקמת המועצה המקומית

 , המעברה 50-גבעת ברכה ושיכוני שנות ה, מערכת החינוך ,מפעל המיםל

 ,עד תום פעילות הוועדתקופה שיתייחס ל הנוכחיתיעוד ה. שיכון "ישי"ו

התמיד בפעילותו  ישעיהו זיידמן. 1953מאי תחילת בבראשות ישעיהו זיידמן, 

כ"מזכיר" , (1937-מ) "שכונת אונו"כחבר הוועד המארגן של , בעיקר הציבורית

עד סוף )בבחירות הראשונות שנערכו עם העלייה לקרקע ו ועדהראשון של הו

עד תחילת מאי  1943מסוף יולי  - כיו"ר ועד הכפר והקריהו (1940 פברואר

בבחירות . לחלוטיןהתנדבותית הייתה , כולל תפקיד היו"ר, כולםל

על בסיס נבחרו  והיו"ר חברי הוועדכל , 5.5.1953-ב המוניציפליות שנערכו

  .לוועדות נעשתה הבחירה ובדומה גם , מפלגתי

 

, של ישיבות הוועדיםומסמכים מקוריים  יתבסס על פרוטוקוליםהתיעוד 

, במעברה "גבעת ברכה", ב"כפר אונו"שפעלו ב והאסיפות הכלליות, הוועדות

, ותהמועצשתי התיאור ייעזר גם בפרוטוקולים של ישיבות ". ישי"ובשיכון 

מקור איונות. כמו גם בר -דו"חות של גורמי חוץ, תכתובת ופרסומים בעיתונות 

 ."נווקריית א"דיגיטלי של ה-אתר ההיסטוריהינו מה מרבית המקורות
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 יישוב חדש נולד

 

 

ידי ד"ר זאב וילנאי, מוועדת השמות של הקרן -השם "כפר אונו" ניתן על

הקיימת לישראל, אשר קשר בין היישוב העתיק והחדש. השם פורסם בעיתון 

. "אונו" הייתה עיר חשובה הנזכרת בתנ"ך, ועל שמה גם 1939"דבר" כבר ביולי 

רבי "כפר נקראה הביקעה כולה בשם "ביקעת אונו". זה גם  מקור שם הכפר הע

 ענא", שחלק מאדמותיו )יחד עם אדמות "חירייה"(, נרכשו לבניית "כפר אונו". 

 

, הראשונות, מציג זלמן מסחרי ובשנותיהקמת היישוב יאור נרחב של ת

: (29.6.1964)עיתון "דבר"  כפר אז"ר ויו"ר המועצה האזורית "אונו"ממייסדי 

ישוב בודד יה כפר אז"ר , כאשר פרצו מאורעות הדמים בארץ, הי1936"בשנת 

, סקייה ואוהלי נאהכפרים סלמה, חירייה, כפר ע -המוקף סביבה ערבית עוינת 

הבדואים, הגיעו כמעט עד בתי החברים. הורגש הצורך בתוספת אוכלוסייה 

יהודית בסביבה והחלטנו להקים שכונת פועלים חקלאית בקרבתנו. הבאנו את 

ם יוסף וייץ נתן מייד את הסכמתו. ג -הרעיון להרצפלד והוא נרתם לפעולה 

 200התקשרנו, בשם המרכז החקלאי וקק"ל וערכנו חוזה עם פנחס מרגלית על 

דונם קרקע עבור שכונה זאת. הגיעו מועמדים ממועצות פועלי בני ברק ורמת גן 

ידי ד"ר קרוליק )יו"ר התאחדות עולי גרמניה -ועולים מגרמניה, שהופנו על

לירות, כדמי השתתפות  25אחד מהעולים מגרמניה נתן לכל אשר  בישראל(,

, באסיפה 1937-עבור רכישת הקרקע. ועד המשתכנים הראשון נבחר ב

שהתקיימה בבני ברק. בינתיים החריפו המאורעות ואנשי המופתי אסרו על 

נחלץ לעזרה והחליט להפריש  כפר אז"ר הערבים למכור מאדמותיהם ליהודים.

אדמות אלו היו קרובות  .אדונם מאדמותיו, שנרכשו מערביי כפר ענ 120

דונם הועמדו לרשות "משתכני מועצות  60לשכונה החדשה האמורה להיבנות: 

עבור העולים מגרמניה, באותם  -דונם לרשות חברת "רסקו"  60-ו הפועלים"

, על ידי המרכז החקלאי, ושנה נסלל כביש גישה לשכונה 1938-בהתנאים. 

יחידות, כל יחידה על שטח של דונם. כל  42לאחר מכן הוחל בהקמתה. נבנו 

לירות על חשבון הבית והשאר שילם במשכנתא )בתשלומים  20משתכן הכניס 

גם חברת "רסקו" החלה בבנייה ובמשותף  לירות לחודש(. 1.35חודשיים, בסך 

ו אליה מהבאר של כפר אז"ר. בפרוץ המים הוזרמ אשר הוקמה בריכת מים,

בהרבה מקומות בארץ היא  .הפסקת הבנייהל( נשקפה סכנה 9.1939המלחמה )
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על ידי חברת "ניר". אשר בנייתה נמשכה אונו",  אכן חדלה, אך לא ב"שכונת

יחידות  25דונם ונבנו  25לאחר שנה העביר כפר אז"ר לרשות השכונה עוד 

רכישת קרקעות בסביבה מאנשים פרטיים, נוספות. חברת "רסקו" המשיכה ב

התחילה  1950שנת תחילת ב עבור מעפילים ועולים בשכונת גבעת ברכה.

שכללה את כפר אונו,  ,ההתארגנות המוניציפלית באזור וקמה מועצה אזורית

בת  ,גבעת ברכה, כפר אז"ר ואפעל. לאחר זמן קצר צורפה אליה גם המעברה

הסכים כפר אז"ר  1951-ותה שנה. בהוקמה בסוף אר שאהמשפחות,  800

להחזיר לקק"ל את כל שטחי הקרקע שבסביבת קריית אונו, בשני תנאים: 

תמורת שטח זה יקבל שטח בסביבת הכפר מאדמת "הרכוש הנטוש" והשטח 

הבתים לשיכון  100שיצורף לקריית אונו ייועד להגדלת היישוב. כך הוקמו 

 ".1955-1952 שנים דות לבודדים ביחי 106ועוד "ישי",  החיילים המשוחררים

 

נימנו עם ציבור  . רוב החבריםהחלה להתארגן קבוצת חברים 1936בסוף 

התקיימה  1937הפועלים המאורגן, חברי הסתדרות העובדים. בראשית 

נבחר ו האסיפה הכללית של עשרות חברי הארגון בבית ההסתדרות בבני ברק

כלל חמישה חברים: צבי  הוועד. כונה בשם "שכונת אונו"אשר ועד הארגון, 

אדלר, מיכאל וולך, ישעיהו זיידמן, שמאי זייף וקלמן פישר )"עשרים וחמש 

בעיתון "דבר" כתבה שנה לקריית אונו"(. עדות לפעילות הוועד, נראה ב

, בתים" 180 -דונמים  280 , (, תחת הכותרת "שיכון פועלי בני ברק30.5.1938)

ברק -חבר מפועלי בני 170ברק מתגשם והולך. : "שיכון פועלי בני נהזה לשוו

ברק לשיכון, על -ידי המרכז החקלאי ומועצת פועלי בני-והסביבה, אורגנו על

בית ייבנו  40בית ועוד  140יד המושבה. בקרוב עומדים להקים -שטח קרקע על

ידי חברת "רסקו" לפועלים מעולי גרמניה. יוקמו משקי עזר בעזרת -על

דונם ונמצא בגבולות אדמת  280יישבות. השטח הוא בן המחלקה הגרמנית להת

. האדמה טובה לנטיעות וירקות. כל משתכן יקבל בית אכפר אז"ר וכפר ענ

, ומגרש בתנאים נוחים ובתשלומים לזמנים ארוכים. כבר הוחל בסלילת כביש

כפר אז"ר של כביש יקשר ל. כביש זה עובדים כשלושים פועלים מהמשתכנים בו

ההסתדרות החקלאית עולה, שסלילת הכביש המצופה מדו"ח  קי."ותל ליטוינס

שילמה את חברת רסקו  - לא"י( 2,000בסך ) אספלט, התבצעה בידי סולל בונה

וכפר אז"ר  הבאמצעות עבודשילמו את חלקם  , המתיישביםעיקר הסכום

 את חלקו". להשלים את הדרוש, אולם "טרם הכניס  התחייב
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ופנחס  מד בראש הקרן הקיימתועהיץ, ייוסף ולתהליך רכישת הקרקעות תרמו 

ץ את התרחבות ייוסף וי קשר באירוע לציון י"ח שנים להקמת הכפר,מרגלית. 

את  ,דגישהבסיום דבריו . ושגשוג הקריה, עם התרחבות רכישות הקרן הקיימת

שה, המע-הפעלים וישר-"לאיש רבה קריה תושביחובת הכרת התודה מצד 

 פנחס מרגלית ז"ל." 

 

ארגן, התייחס לקשיים בהשגת מועד ההוישעיהו זיידמן, אחד מחמשת חברי 

"המתנגד הגדול : (29.6.1964)עיתון "דבר"  הסכמת המוסדות להקמת היישוב

מנהל חברת "ניר" בימים ההם, וכיום ראש הממשלה ושר  -היה לוי שקולניק 

הביטחון. התנגדותו נמשכה גם לאחר שהתגברנו על מכשול אחד וקיבלנו 

תוספת קרקע ממתיישבי כפר אז"ר השכן. מתנגדי עלייתנו על הקרקע במקום 

מוקפת שכנים זה טענו: הנקודה החדשה תהא רחוקה מישובים יהודיים, 

עוינים, אין מקורות תעסוקה לפועלים החקלאיים שבין חברי ההסתדרות ועוד. 

הפרדסים היהודיים שבסביבה, העסיקו אך ורק פועלים ערבים וחבל על כל 

השקעה. יש למצוא שטחים קרובים יותר להתיישבות. ועדה מיוחדת בהרכב 

נוח ואני, יצאנו לשטח שקולניק, הרפז, מסחרי ונציגי הארגון, מיכאל וולך המ

והוקסמנו כולנו. הרצפלד "התלבש" על העניין והתוכנית להקמת השכונה 

אושרה. בינתיים פרצה מלחמת העולם השנייה. חומרי בניין התייקרו מאד 

והקבלן, "סולל בונה", דרש תוספת והבנייה נפסקה, בנימוק של חוסר חומרים: 

צפוי, שקולניק מנהל -יע בלתיעצים, ברזל וכדומה. בימים אלו קם לנו מוש

חברת  "ניר". בנוכחותנו פנה למנהל "סולל בונה" ואמר לו: אני מתפלל כל 

בוקר וערב שהנקודה לא תקום, אבל יש את החלטת המוסדות. אני מזהיר 

אותך, כי אם לא תמלאו אחרי החוזה, יש לנו עורכי דין טובים. לאחר מכן לא 

ניין הלך למישרים וטיב הבנייה אף הוא חסרו כבר עצים וחומרים אחרים. הע

היה משובח. על אף הקשיים והלבטים שעמדו בדרכנו, בראשית עלייתנו על 

ומים(, לא בעיות , בעיות תחבורה של שלושה לילות בשבוע אדמת אונו )שמירה

 אונו ופשוט התאהבנו בו." -הייתה כמעט עזיבה מהמקום. התקשרנו לכפר

 

, בעזרת חברת "סולל 1939את בתי הכפר הראשונים התחילו לבנות בשנת 

המשפחות. לדברי אלישבע  40היו הבתים מוכנים לכניסת  1940בונה", ובינואר 

בתים  37(: "באותו הזמן שבנו את כפר אונו, בנו 2000וכטל )בפברואר -פייזר
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 ." 40-ו את הבית  הוגם בית כפול על שני מגרשים )של טירולר ואביו(, ועבורנו בנ

 

 

 

 

, משמאל פרדס רייספלד )צולמה  מכיוון מגדל 1939שכונת אונו בשנת  בתמונה:

 המים(

 

באמצע פברואר התקיים טקס חנוכת היישוב, עליו דווח גם בעיתון "דבר" מה 

וזה היה לשון המודעה: ", , תחת הכותרת: "כפר אונו1940בפברואר  12

יד כפר אז"ר, מזמינה את כל חברי הארגון והשכנים, -"שכונת פועלים בע"מ על

הבתים  40את ציבור הפועלים ומוסדותיו, לחג העלייה על הקרקע לגמר 

הראשונים והנחת אבן הפינה לבית עם, שיתקיים ביום ג', ד' אדר א' ת"ש 

אים מתחנת "איחוד רגב" ברחוב אחה"צ. אוטובוסים יוצ 2( בשעה 13.2.1940)

אחה"צ." לאחר יומיים מדווח אותו עיתון: "במעמד למעלה  1:30השרון בשעה 

מאלף איש נפתחה החגיגה, תחת כיפת השמים בנוכחות בא כוח מוסדות 

ההסתדרות, חברת רסקו, בא כוח השלטונות )הקצין הממונה על הנוטרים בגוש 

 ר אז"ר וילדיהם. שושביני החגיגהעם ספקטור מהסוכנות, אנשי כפ (השרון

אנשי הכפר, החברים זייף וזיידמן, פתחו בהערכת מאמציהם של המרכז  היו

סיפרו על פרשת התלאות הם החקלאי, ניר, סולל בונה, הקרן הקיימת ועוד. 
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והלבטים של ארגון המשתכנים, העלייה על הקרקע והכניסה לבתים. הם גם 

חבת השכונה ותוספת חברים, הקמת ידי הר-דרשו את השלמת המעשה, על

בניינים ציבוריים ומוסדות עזר." במהלך הברכות, הודיע נציג חברת רסקו, על 

ידי החברה, בשבועות הקרובים. אחרון -התחלת בניית עשרים בתים נוספים על

המברכים היה זאב וילנאי, שלפי עצתו )כאמור( התקבל שם הכפר. השם 

ות היסטוריים במשך תקופה של אלפיים שנה, "אונו", לדבריו, מעורר זיכרונ

ונזכר בתנ"ך, במשנה ובגמרא. האזור היה ידוע כמקום פורה, כך שעם גאולת 

האדמה, נגאל גם השם ועמו תקווה גם לעתיד היישוב. באותו מעמד הואר 

תהליך התחברות  הכפר לראשונה )"עשרים וחמש שנה לקריית אונו"(. אולם

(: 1989יל, כפי שמספר פישר )בספטמבר הבתים לרשת החשמל רק התח

"החשמל חובר לכל הבתים, בערך אחרי שנה, לאחר שטירולר וגרינברג בצלאל 

מוסיפה  לחצו על חברת החשמל. לאלו שהיה קשה לשלם, עזר ועד הכפר."

( "בגלל שבעלי עבד בחברת חשמל, קיבלנו הראשונים 2000גברת נתן, )פברואר 

  את החשמל."

 

ישעיהו  חברים: שישה בןהכפר, התכנסו התושבים ובחרו ועד עם הקמת כבר 

, מיכאל וולך, שמאי זייף, קלמן פישר )ארבעתם היו גם  "מזכיר"(כזיידמן )

הוועד פעל כאגודה . ברוך טירולר ואפרים לוריה חברי הוועד המארגן(,

)"עשרים וחמש שנה  השלטון המנדטורי ידי-שיתופית, שאושרה רשמית על

"עם ההחלטה (: 1974מטרני, -אונו"(. מוסיף קלמן פישר )לאילנה בארי לקרית

ישוב במקום, נבחר ועד שטיפל ביחד עם המוסדות הנוגעים בדבר, ילהקים 

בענייני רכישת הקרקעות וחלוקתן, אספקת שירותים ציבוריים ועוד. הוועד 

ישוב בשנותיו ינבחר מידי שנה ופעל בהתנדבות, דבר המאפיין מאד את ה

הראשונות. כולם היו מלוכדים סביב הרעיון לפתח את המקום, והיו מוכנים 

לתרום לשם כך את כל שביכולתם במעש ובפיננסים. החלטות כמו חפירת באר, 

עם, צרכנייה, רכישת נשק ועוד, נזקקו לממון רב לצרכי מימושם. -בניית בית

לפעם מלווה וכשלא הספיקו כספי המסים, שנגבו מחברי האגודה, הטילו מפעם 

 "מיוחד לכיסוי ההוצאות

מ"ר כל אחד( הוקמו על דונם וכללו שני  48בתי המתיישבים הראשונים )

חדרים, מטבח ומרפסת פתוחה עם גג רעפים. השירותים היו בפינת החצר. 

לאחר כשנתיים, בהדרגה, הוסיפו רוב התושבים חדר שירותים )כולל מקלחת( 

יסה" )"הול"( וחדר אוכל, שהיה החדר  וסגרו את המרפסת, שהפכה ל"חדר כנ
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"התשלום (: 1974מטרני, -פישר )לאילנה בארי קלמן .בו התנהלו חיי המשפחה

 135לא"י )לירה ארץ ישראלית(  ומחיר יחידת הדיור  50עבור הקרקע היה 

לא"י. סכום זה היה גבוה מאד למרבית המתיישבים, אשר התקשו להחזיר את 

שנים )מחברת "ניר", החברה השיתופית  18-להמשכנתאות, שניתנו להם 

חברת "רסקו" בנתה  .להתיישבות עובדים ומקופת "מלווה וחיסכון" ברמת גן(

מתוכם   - ראת הבתים לעולים מגרמניה, שרבים מהם היו בעלי תואר ד"

היישוב גדל לחמישים . )ד"ר וילי קלמנט( ווטרינר )ד"ר מרים צור( רופאה 

משפחות בערך, ועלה הצורך בשירותים. במשך שנים נאלצנו ללכת עד כפר 

ברק, או -אז"ר, לקבלת שירות רפואי ואת מצרכי המזון נאלצנו להביא מבני

לקבל ממובילים שונים שהגיעו לכפר: מובילי  לחם, חלב, נפט ואחרים. בעזרת 

גם סניף  -ת אחד המתיישבים "המשביר" הוקמה צרכנייה בזעיר אנפין, בבי

 חולים נפתח בבית אחד המתיישבים."-קופת

 

בתים )כולל מתיישבי  53כתום השנה הראשונה להתיישבות בכפר, כבר היו בו 

שכונת רסקו(, אך תנופת הבנייה לא פסקה. עובדה זאת זכתה לכתבה בעיתון 

 חות באי"בשכונה שליד כפר אז"ר נערכה חגיגה בנוכ :(16.3.1941-ב"דבר" )

כוח מוסדות ההסתדרות, המרכז החקלאי ויישובי הסביבה, נציגי החברה 

הכלכלית למשכנתאות וקהל גדול של אורחים מתל אביב והסביבה, למלאת 

כן ו -הקיימים  53-נוסף ל - שנה לקיום השכונה ולהקמת עשרים וחמישה בתים

צלת אדם לחג העשרים של ההסתדרות. נוספה גם שמחה מיוחדת במינה, על ה

מציפורני המוות: מזכיר השכונה וממייסדיה, החבר זייף, חלה במחלה מסוכנת 

 ידי תרומת דם קולקטיבית של חברי השכונה, ניצל והבריא.-וממושכת, ועל

וישניאק וזייף, מהמתיישבים, פתחו את החגיגה בהערכת מאמציהם של המרכז 

קרן הקיימת, החברה החקלאי, חברת ניר, סולל בונה, קופת מלווה רמת גן, ה

הכלכלית למשכנתאות וחברת רסקו. הם ציינו את דרך התפתחותה של 

השכונה, לבטיה ותלאותיה מיום שנוסדה, על אדמה צחיחה במקום נידח, 

ידי הקמת בניינים ציבוריים. ברכו מסחרי -ודרשו את השלמת המעשה על

 ואחרים." ממועצת פועלי בני ברק מהמרכז החקלאי, מילשטיין 
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 כפרה

 

תרמו להקמת ולפיתוח הכפר. אשר קבוצות הפעילים, הנצחת פתח ביפרק זה י

הצרכנייה והמרפאה, הביטחון : ארגוני והקהילתיהמארג ה תוארבהמשך י

ית הכנסת, ב, התרחבות וטיפוח, הבניין הציבורי ,והתעסוקה, "מצב הקופה"

 ."ישי"ושיכון  גבעת ברכה, הקשר עם שכונת רסקוגם כמו  - טלפוןהוהתחבורה 

תחילת הקשר עם מועצה האזורית, הצטרפות לבהמשך הפרק יתוארו: ה

 מפעל המים ומערכתעל  המעברה, חברה ותרבות, "גן הגיבורים" וחג העשור.

 .נפרדבייכתב  – החינוך

 הפעילים 

היא  ,(םתחומי פעילותוהוועדות , ועדיםפעילים )חברי הומטרת פירוט שמות ה

ומכוחם, למען  מזמנם וםתרהתנדבו לאשר  ,מירב האנשיםנם של זיכרו הנצחת

 כפר.הפיתוח הקמת ו

: צבי אדלר, מיכאל וולך, ישעיהו זיידמן, שמאי 1937-נבחרו ב ועד הארגוןלו

שכונת עם הכניסה לבתים, נבחרו לוועד בבחירות שנערכו  זייף וקלמן פישר.

, שמאי זייף, ברוך טירולר, )ה"מזכיר"( : מיכאל וולך, ישעיהו זיידמןאונו

רסקו, היו  כונתכמעט כל מייסדי שכונת אונו ושאפרים לוריה וקלמן פישר. 

הייתה רק פעילותם עדים ובוועדות השונות, לאורך השנים. היו שופעילים בו

  .ממושכתייתה ההיא לתקופות קצרות והיו ש

חברתית של -הציבורית פעילותה הראשון:מתוך חברי ועד הארגון וחברי הוועד 

)מאז הכניסה תמיד עד שנהרג במלחמת השחרור, טירולר ה - וולך התמידה

 התמיד זיידמן  .המועצה האזוריתכחבר ו ,ועדותהואו ו/ועד הוכחבר לבתים( 

כ"מזכיר" הוועד הראשון )עד סוף פברואר  - וועד המארגןמתקופת חברותו ב

וכחבר  1953 תחילת מאי עד 1943 סוף יולימ והקריה ועד הכפרכיו"ר  (,1940

פישר  .החינוך( בעיקר בוועדת - תו)כולל השתתפות בוועדהמועצה האזורית 

שפעל   - ףזייהתמידו . פחות ממנו רוב השניםלאורך  1937-מבפעילותו המשיך 
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פעל ש(, לוריה ואדלר )41עד תחילת מאי  40מסוף פברואר  כיו"ר ועד הכפר גם

, 1950-מרובין, לב, עיון )פייזר, גם פעילים בולטים היו  בעיקר באגודת המים(.

, גרינברג בצלאל )בעיקר במפעל ( 47במחצית  לכפר וגיעשנים מעטות לאחר ה

, שפעילותם הייתה בעיקר )אך לא רק( במסגרת ועוד אחרים - (והמאור המים

  הוועדות.

" ניתוקת התקופ"למעט ב - שניםכמעט כל הפעל , מתושבי שכונת רסקו, היימן

 עם השותפותשכונת רסקו מ פרשהבה התקופה , (48 עד ספטמבר 43מאוגוסט )

 גםו ,53 במאי כחבר ועד לאחר הבחירותלכהן המשיך  וא. השכונת אונוועד 

תקופת עד , בעיקר . פעילים נוספים משכונת רסקוכחבר במועצה המקומית

עד  41 סוף מאימ כנראה גם יו"ר הוועדו ד"ר צרף )חבר פעיל , היו"הניתוק"

עד סוף   42 אפריל  ממחצית הגזברות,ו ועדיו"ר הו)ד"ר לוין (, 42מחצית אפריל 

  נשטיין, בירנבאום  ופוגל.בלד"ר  , (43יולי 

, שלה ועדהו"ר יושהיה גם  -יר צביעמד  (47)מאז יולי  גבעת ברכה פעיליראש ב

, וכן (50ספטמבר תחילת מיזוג בלאחר ה) כפרהחבר ועד לפעול כהמשיך 

 , ארליךלנדס היונוספים מגבעת ברכה, . פעילים המקומיתו במועצה האזורית

כחבר במועצה  וגם - 53כחבר ועד לאחר מאי לכהן המשיך . לוינסון לוינסוןו

 המקומית.

 

 :היוהנהלתה, חברי ו - המעברה תושביראשוני  שלהפעילים המרכזיים בין  

 .  זלוף דודו , לוי כדורי )גזבר((, שמש נאג'י )סגן היו"ר(יו"רה) סמוחה סלם

 

, נבחרו 40סוף פברואר ב ,ועד שכונת הפועלים "כפר אונו"ה ובאסיפת ישיבב

 ,צרכנייה, מים וחשמלל צלאלגרינברג ב, תרבות וחינוךל -זייף וועדות הבאות: ל

הודעה נשלחה כמו כן,  .משקל -לוריה, פישר ואדלר עבודה, ל -וולך וברון 

שכונת פועלים "כפר אונו", אגודה שיתופית הקמת ", על "דבר" עיתון למערכת

באסיפה הכללית, שהתקיימה לאחר יומיים,   ".885המען תל אביב ת.ד. , בע"מ

חברים: זייף שמאי, טירולר ברוך, פישר קלמן, שבעה נבחרה הנהלה בת 

האגודה  .גרינברג בצלאל, שפיגלשטיין אברהם, לוריה אפרים, וולך מיכאל

נערכו  41באמצע אפריל  .רוף חותמת הכפריבת בחתימת שני חברים בצימחו

ר שיפול -עורבי ורובין  משען ואספקה,ל -עורבי בחירות נוספות לוועדות: 

 .למים - מנדלו רובין, פייזר ,לשמירה - בירנבאוםו המקום, פישר, ברנפלד
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לגביית  פישרו נבחרו זיידמן, בירנבאום ,באסיפה שהתקיימה בתחילת מאי

 הוועדנגד  ,עלו טענותלאחר כחודשיים  הצעת התקציב.אושרה  וכן כספים

 לכך, הוחלט. אי מתפקדתהלא  גזברותהונגד  ,בין החברים "ללא הבנה"פועל ה

כלל את ו, (כעשרה ימיםנבחר באסיפה )לאחר החדש הוועד  .לבחור ועד חדש

)עדיין שנת  בסוף דצמבר רובין, ד"ר צרף ועורבי. ,(גזבר) , פישר(יו"ר) טירולר

וכתוצאה מכך  ,עבודה התרבותית בכפר לא מורגשת""הש מושמעת ביקורת( 41

כללה את: רובין, ד"ר צרף, אשר (, 42נבחרה ועדת חינוך חדשה )בפברואר 

 טירולר, פישר, עורבי והחברות שפיגלשטיין מומי ולוי לאה. 

: ד"ר לוין )יו"ר ואחראי על וכלל את ,42במחצית  נבחר החדש הכפר ועד

הטענות אולם לב. ו, נוסבאום )הנהלת חשבונות( אנדרמןהיימן,  הגזברות(,

כי  טענהה, מובעת 43שהתקיימה בסוף מאי , באסיפה הכלליתנמשכו... 

. המרכז החקלאי ומועצת "זנחומכפר מצב ה" האחרונים חודשיםבארבעה ה

 ,הודיעו "שכונת רסקו"חברי ו המקוםלהתערב בניהול  פועלי בני ברק החליטו

אשר בו יהיו  ,הוחלט לבחור ועד חדש ."שכונת אונו"כי לא ימשיכו לעבוד עם 

. עורבי מפקפק "תיעשה בקרה על פעילות  הוועד הקודםשלא "חברים, ו תשעה

החברים בשכונת רסקו צודקים, כי "כי ו ביכולת ועד חדש לשנות את המצב

יש . מלא אחריהם, להחברים שיש נגדם פסקי דיןעל היחס אליהם לא היה יפה. 

 זיידמןבת תגו ."חברים המפריעים לעבודה באופן קבוע, וצריך לדבר איתם

לגלות עובדות ויש למנות בשמות האנשים המפריעים לעבודת יש ": הייתה

חשבון נפש. כל  לעשותכל אדם על " :ליטוין הוסיף  "..הוועד והוועדות.

הוועדים חטאו בנושא כלשהו, המצב בשכונה חולה ויש למצוא דרך לרפא 

  אותו."

 

שטרות  16, שכונההמפות  4 אתד"ר לוין  , מסר(43בסוף יולי ) הבאהאסיפה ב

: ועד חדש נבחרו - , תיק מכתבים ואת החותמות43-42עבור שכר לימוד לשנים 

, שניים מהם בתוספת חותמת תחתימגרינברג. וגזבר  -, וולך )יו"ר( -זיידמן 

לוועדות הבאות  ומנהל חשבונות גזברכ -פייזר  כן נבחר .מחייבת את האגודה

 , לחינוך - וכהן מים, זיידמן, פישרלוועדת  - נתן, ליטוין ובלוםנבחרו: 

. הוחלט כי תהיינה לשיפור המקום - כהן נתן ובלום, ת חוליםקופל -וולך 

על החלטת לאחר שבועיים, דווח  הוועדבישיבת  לוועד ולמים.קופות נפרדות 

הכפר )ישיבה בה השתתפו: זיידמן, וולך, ועד  .להיפרד רסקושכונת ועד חברי 

ימשיכו להשתתף בעלות  הם  כי ,טיהחלוזק(  גרינברג, פישר, נתן, ליטוין, אונגר
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להשאיר את  מחליטים 46סט . באוגובנושאים שונים של ניהול הכפר 50%של 

( ויטיחובסקי ופייזר ך,: זיידמן, ליפמן, וול44אוגוסט שנבחר ב) חברי הוועד

נערכו  ,לאחר כחודש פייזר וסדגר. , בה כיהנוחרת ועדה לעזרה הדדיתנבו

 וועדת ביקורתל(, פייזר, וולך ופישרזיידמן, ) ועדלו בחירות נוספות

 . שלזינגרו וולך, פייזר - ועדת בנייהולו (שקדיו לב, ויטיחובסקי, שלזינגר)

 

להנהלת "שכונת אונו אגודת פועלים  ונבחר  ,46ספטמבר בהמתקיימת באסיפה 

ופישר. בישיבת ועד האגודה )לאחר שבוע(,  בע"מ": זיידמן, טירולר, וולך, פייזר

ההנהלה הראשונים, זכות חתימה בשם  יהוחלט שלכל שניים משלושת חבר

 בצרוף חותמת האגודה, מחייבת את האגודה. השניים, חתימתכי ו .האגודה

 מצרפים לוועד הכפר את צבייר, יו"ר ועד גבעת ברכה. 47בסוף ספטמבר 

 

נבחרו לוועד: זיידמן, טירולר, היימן, לב  ,50סוף ינואר בבאסיפה הכללית 

ולוועדת התרבות:  -יקר וגרין יעקב רועיון. לוועדת ביקורת נבחרו: רובין, שט

 תחילתבו - פישרופייזר  לוועדוספו נ בתחילת אפריל אריה.-שקדי, לוריה ובן

גם חברים  כללו הוועדות. היימן )גזבר(ו צבייר )סגן היו"ר( גם ספטמבר

לוועדת התקציב נבחרו  .מעולי גבעת ברכה גם -שהצטרפו במהלך השנים 

צבייר,  -היימן, הילברון ולב )בשאלות עקרוניות קובע הוועד(, לוועדת תרבות 

צבייר  -, פיליפ לוי, משה נודקביץ וסמי כץ, לוועדת חינוך (שפס) בן אריה

ן, אלוני, הורביץ עיון, נלקי -הורים(, לוועדת שמירה הוזיידמן )יחד עם ועדת 

 . וקיפר

חומסקי,  -קניגר, גובה  -רבינוביץ, מנהל חשבונות  -: מזכיר נבחרו "מנגנון"ל

לאחר שלב הבנייה הנוכחית. באי  עתידה להיבחר ועדת שיכון. פייבוש -דואר 

נלקין ולואל,  -טירולר, לקופת חולים  -כוח  למועצה האזורית: לבניין ערים ה

שושנה רובין  ,52אוקטובר ב .סמי כץ ולב -לתחבורה  עיון וקיפר, -לשמירה 

 דרישת מפלגתותפטר לוצבייר ה בוועדת החינוך האזוריתה כנציגמונתה 

 פא"י(.מ )מפלגת
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 צרכנייהה 

 

 

( 1989הצרכנייה נוסדה כבר בשנה הראשונה. לדברי קלמן פישר )בספטמבר 

 דרורי-הצרכנייה הראשונה הייתה בחדר שכור בבית משפחת אושצ'בסקי"

, נבחרתי לוועד הראשון לניהולה ונשארתי בתפקיד זה ( 21)ברחוב מיכאל וולך 

עד הסופרמרקט הראשון. פרסלר היה העובד הראשון במשרה של כמה שעות. 

היה המוביל. להקמתה, כל חבר )רוזנבאום(  את המצרכים קנו במשביר והרי

. השוחט מכפר לא"י והשלים בהמשך 2.5ל"י. חלק שילם  5היה צריך לשלם 

 ר בבתים , מקבל הזמנות ומספקבהוא היה עו - אז"ר היה משווק בכפר בשר

  1940 ראשיתה של הצרכנייה במרץבמקום אחר נמצא, כי  "אותן פעם בשבוע.

וכי פרסלר מונה למנהלה )בתמורה  ,(30פרסלר )ברחוב וולך משפחת  בבית

יצרנית -"אגודה צרכניתהוקמה , העם הקמת .להלוואה ללא ריבית שנתן לה(

. תפעולהלגבי להתייעץ  גם לטהוחו ,שיתופית בשכונת פועלים "אונו" בע"מ"

בהתחשב  ,אגירת מזון בצרכנייהבנושא   ועדהודן  לאחר כשלושה חודשים,

 לא"י 20בסך  הלוואההושגה  41בסוף דצמבר  .מחמירה במצב הפוליטי

  ."איחוד רגב" בחברת עזרהיללאחר מספר חודשים הוחלט ו ,להפעלתה

 

מצרכים מוזלים לפועלים, אשר אושרו  לספק הצרכנייהאמורה  42במרץ 

ועצת למילשטיין ממ, כעולה ממכתבו של הרברט נוסבאום . זאתכזכאים לכך

פועלי בני ברק: "אני מודיע, שחלוקת המצרכים המוזלים יחולקו לפי 

שנית,  אליו פונה אהולאחר כחודש  ידיכם."-הוראותיכם, ולאנשים שאושרו על

בשם ועד הצרכנייה, בבקשה "שמצרכי המזון שיועמדו לרשות מפעל האספקה, 

 יועברו לצרכנייה בכפר אונו, לטובת הנהנים ממפעל זה."

 

שני  העסיקה  הצרכנייה" :(1944ברוצקוס, היא ) 42"תמונת המצב" בסוף שנת 

לתוצרת מהגינות  ממצרכי המזון )פרט 90%עד  80%עובדים, ואפשר להניח כי 

 ידי מאפייה קואופרטיבית ברמת-בצרכנייה. הלחם סופק על םהפרטיות(, נקני

גן, החלב מהרפתות בשכונה, הבשר מבית המטבחיים )באמצעות קצב( מכפר 

וינסקי ולכפר טנפט על ידי מחלק מבני ברק )המספק נפט גם לתל ליהאז"ר, 

  "ובה" בתל אביב.חלק מ"תנהשאר רובם מהמקום והיו ירקות (, האז"ר
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היה על  43אוגוסט בוהצרכנייה,  מועלות טענות כלפי התנהלותזאת, למרות  

עד  41מאזני הצרכנייה המוצגים בשנים כי  יצויין,הוועד לדון בנושא. עם זאת, 

ברית פיקוח לקואופרציה צרכנית "ידי המבקר של -חיוביים, ומאושרים על  44

  "בע"מ.

 

אסיפה כללית, לברור האמצעים אשר יש לנקוט התקיימה  47 סוף אוקטוברב

נרתם לסיוע בנושא זה,  הכפר ועדגם  לשעת חירום. אספקה להבטחת מלאי

. דוגמא לכך, שנמצאה( )כעולה מהתכתובת 49 עד 47במהלך השנים לפחות 

אביב: "בשכונה שלנו -( למפקח  על המזונות בתל48מהווה פנייתו )בספטמבר 

ילדים, השייכים למשפחות אשר אין להם לולים. על  54-מבוגרים ו 126נמצאים 

כן נבקשכם להרשות לכמה משקי עופות בשכונתנו, למסור את הביצים שלהם 

  לצרכנייה, עבור התושבים הנ"ל, ובכמות המגיעה לפי החוק."

 

תחילת )מ הצרכנייה אגודת תקש, הועלתה גם ב(47)באוקטובר  אסיפהאותה ב

ידי -אושרה על  קשההב .בו היא פועלתעם ה-לה את אגף בית, למכור (השנה

אגף הלהקמת נועד אשר  סכום  - "יאל 1,000, תמורת 49יולי באמצע האסיפה 

  . )עבור תוספת לבית הספר ולגן( שלישי של בית העםה

 

אשר עבדה בצרכנייה  מסוף  (,48)מתושבות גבעת ברכה, מאוגוסט  מרים קליין

פרסלר  - "היינו שלושה עובדים: (2020-וב 2019-ב) אותישיתפה , 54עד  48

המנהל, גב' באום ואני. קיבל אותי לעבודה וישניאק, יו"ר ועד הצרכנייה, 

צריכה  נינכנסת לעבוד, א ניאבל אם א .זאת צרכנייה שיתופית לי כי שאמר

אם ירק , ולשמור על הירקותעלי הוא הוסיף, ש .ילהרגיש כאילו החנות היא של

את המצרכים  לא לזרוק שום דבר. - , כסוג ב'רקוב, למכור אותו בחצי מחיר

מהמשביר בתל אביב, הביא הרי רוזנבאום במשאית שלו. בתקופת המעברה 

צרכנייה, היו  מעברהשפתחו בכלתקופה קצרה. גם  ר(וע)שע הצטרפה גם דולי

לקבל את אני זוכרת, שצדיק בינו היה בא אלינו  .אלינו אנשים שהמשיכו לבוא

ברחוב הרצל. הוא בא תמיד במקום אביו,  מכולת של משפחתועבור ה הביצים,

ולפני שפרסלר עשה את החישוב לתשלום, צדיק כבר הספיק לעשות זאת 

כראש הוועד, שיחתום לנו על האישור  בראש. אני זוכרת, שהייתי באה לזיידמן,

. הייתי באה בכל ( ולמטרות שונותבקיצוב מצרכים הקצבת קבלתל) "נקודות"ל
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 "בתור -ממש יפה  מך קיבלה אותי תמידא. גם והערב אחרי הצהריים  שעות

 גם  הצרכנייה הייתה .עדינה וגם "בתור מרים", היא הייתה ממש "צרכנייה

 המניות לאגוד אני קניתי גם הזמנה לשמחות שונות...ות, ומקום לתליית מודע

   משכורת(."מה כל חודש  הורידו ליש סכום  - הצרכנית

של שמואל  להשתתף בחגיגת "בר המצווה" ,חברי השכונהת הזמנבתמונה: 

 על לוח המודעות בצרכנייה  ,שושנה וזלמן רובין  - הוריו תלוש, 15.5.54-ב
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 מרפאהה 

 

רק לאחר  הייתה אמורה להיפתח ,40, נאמר באמצע אוקטובר מרפאהה

 וולך משפחת חדר אצלעבורה הוחלט לשכור . בינתיים שהחברים יביאו פנקסים

מנת -על( 41)בסוף מרץ אמור היה לבוא  רבינוביץו ,(24וולך מיכאל )ברחוב 

למרכז קופת  נשלחת פנייהבתחילת ספטמבר  .האפשרות לפתיחתה את לבדוק

 הופעלהש) המרפאהנפתחה סוף אותו חודש בו, חולים לקבלת ריהוט מתאים

מרץ -בפברוארשנערך ממחקרו של ברוצקוס ). (בימים הראשונים של השבוערק 

( עולה, כי בשנים הראשונות לקיומה, הייתה השכונה קשורה למרפאת קופת  43

 הוקמה בה מרפאה נפרדת )בחדר שכור(. 43חולים של כפר אז"ר ורק משנת 

. יותר מאוחר הוקם מבנה מיוחד )סמוך לבית אייזנשטיין, ברחוב השלושה(

 .אותו מבנהם להקים מרפאה בצריף שוודי, ליד מחליטי 50 באמצע נובמבר

המיקום: לנדס בעד לגבי דעות נחלקות ה ,(51אולם יותר מאוחר )בסוף ינואר 

. עיון והיימן כמוהו סוברים גם - "שיכלול מכסימלי"מרפאה אחת, שתאפשר 

, מרפאה בבניין המיועד לכך בשטח עמידר , שעדיף לפתוחצביירלעומתם טוען 

 הסתיימה לאחר חודשיים. הקמת צריף המרפאה המרכזי.  אשר הוא המקום

לבניית את המגרש המיועד  להעביר הקשפונים לקק"ל בב ,אותה שנהסוף ב

של ההסתדרות העובדים  ת חוליםשם מרכז קופ-על המרפאה המרכזית,

בהתאם לכך, . "עומדת להקים מרפאה מרכזית בקריית אונוה"הכללית, 

יד רחבת -עלהמרכזית  חכירה. בניית המרפאהחוזה עמה גם לעשות מבקשים 

מפנים את צריף המרפאה ו - 62הסתיימה ביוני  )ברחוב יהודה המכבי(דרכטן 

 הישן.

 

 ביטחוןה

 

, איש ש"י )שירות ידיעות ההגנה(, אשר קיים  קשרים הדוקים עם אלחנן ליטוין

על כל סכנה ותקלה ביטחונית,  , לדבריו,הודיעו לו תמידאשר  ערבים ובדואים,

על המצב הביטחוני בתחילת  (29.6.1964)עיתון "דבר", מעלה מזיכרונותיו 

הארגון היה ידוע בשם "ארד  השטח שנרכש להתיישבות חברי: "הקמת היישוב

כופר ענא", ושלושה שבטי בדואים נטו אוהליהם על שטח זה. גם לאחר רכישת 

צות את האריסים אשר עיבדו את השטח הקרקע מידי הבעלים, היה הכרח לפ
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בימים ההם של  -וגם את האריסים המדומים, כדי למנוע עריכת משפטים 

הסתה ארסית מצד המופתי ושותפיו. בתקופה ההיא של מאורעות דמים, ועידת 

  "פיל" וגזירות קרקע, הושקעו מאמצים עילאיים כדי לרכוש את השטח." 

 

אביב: "אנו -אל וולך לקצין מחוז תל, פנה מיכ1939כבר באמצע אוגוסט 

ק"מ  1.50נמצאת . השכונה מודיעים לך, שהתחלנו בהקמת השכונה שלנו

 200  לצפונית מתל ליטוינסקי. גמרנו את בניין בריכת המים, שתכי-מזרחית

בתי הראשונים. אנו פונים בבקשה, להתחשב  45קוב מים ואנו ניגשים להקמת 

ולסדר לנו סידורי  ,פרדסי כפר ענאבבמצב הביטחוני של שכונתנו, הגובלת 

אולם המשתכנים לא המתינו לסיוע חיצוני ועם ראשית ביטחון במקום."  

, הוקמה התארגנות החיים הציבוריים )"עשרים וחמש שנה לקריית אונו"(

בכפר יחידת "הגנה" ובראשה הוצב אריה וישניאק. על מטה ה"הגנה" נימנו 

ברוך טירולר ואברהם שפיגלשטיין, ובתקופות מאוחרות גם זלמן רובין, 

גבריאל ברנפלד ודוד עיון. תחנת הנוטרים בכפר, השתלבה ביחידת ה"הגנה", 

מונים. שהייתה חלק ממשטרת הישובים העבריים. גם נשים השתתפו באי

האימונים התנהלו בחלקם בדרך חוקית ובחלקם העיקרי במחתרת. ליד 

הבריכה )מגדל המים(, המקום הגבוה ביותר, ובמקומות תורפה אחרים, הוקמו 

 חלקן שוחות חפורות בקרקע וחלקן יצוקות בטון. -עמדות 

 

, הוחלט לשכור שומר נגד גנבות ושהתשלום ייגבה 40בתחילת נובמבר 

פרוגרסיבי. משלחת לחברת רסקו דורשת, שהיא תשתתף  מהחברים כמס

נקבעה לדון בנושא  הביטחון, אשר  בהוצאות ביטחון ולא החברים. באסיפה

ד ושכל חבר ילקנות רובה צי . כן הוחלטהוחלט כי כל חבר יהיה חייב בשמירה

בפרדסים של רוסינוב  מדווח: " 41 בסוף יונילא"י למטרה זאת.  3יתרום 

לאחר שלושה חודשים  "עובדים ערבים, ויש להזהיר את הפרדסנים. וריספלד

מיידע ברנפלד, כי לכפר נכנסים ערבים עם הפרות שלהם, והללו נכנסים 

 בתחילתאולם למרות שלחצרות הבתים. הוא מציע לדאוג לשמירה מתאימה. 

בה ו תחנת נוטרים (בחדר שכור) קיימת בשכונה"( 1944, ברוצקוסלדברי ) 43

רק בסוף אפריל הוחלט לסגור את הגדרות סביב החצרות. , "בשכר וטריםשני נ

 בסוף ספטמבר. תפקיד הסגירה במקומות ציבוריים, הוטל על וולך וברנפלד

 השמירה.חודשה 
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 בהןהיו חמורות במיוחד לכפר, כי  ,ההעפלה והמרי תשנו ,1947 -1946 השנים

גבולו היה ליד אשר  - אביב הוכרז כמחוז צבאי-נערכו חיפושי נשק ומחוז תל

שבאו  ,"ברכה פולד"אניית רבים מהעולים החדשים, מעפילי גם הבריכה. 

, 1947-ב . קשה היה המצב במיוחדלהתיישב ב"גבעת ברכה", הצטרפו ל"הגנה"

 ,האנגליםהן מצד סביבה והמצד הערבים בכפרי הן  - כשהסכנה הייתה כפולה

נשק חוקי ובלתי חוקי. הנוער העמדות צוידו ב במחנה תל ליטוינסקי הסמוך.

גויס לשירותי ביטחון שונים, ובין השאר לפעולות תצפית מעל הבריכה, לעמדות 

כדי לשמור על הקשר עם . זאת, דגלים ביום הנפתלו פנסים בלילות איתות

ביום בו עזבו הבריטים את  "אפעל" וכפר אז"ר, שהיו חלק מהאזור ההגנתי.

ה, לעבר כנופיות ערביות י(, הם פתחו את השער הפונה לסקי15.4.48המחנה )

הכניסה הפונה לשטח היהודי ננעלה. מפקדת ו - מצוידות בנשק בריטי וקנדיה

שוחררו שטחים  והמחנה הצבאי. לאחר כיבושיבוש לכ ההגנה נתנה הוראה

בתקופת מלחמת  ר "נשם לרווחה".כפהו במסגרת "מבצע דני" ,נוספים באזור

באה אלינו כל לילה מחלקה של " :(1974בארי, -לאילנה מטרניפישר ) השחרור

 ".לעזרה איש משכונת בורוכוב 30

 

 על לגבי-מבטהינם בבחינת , כאחראי על מטה "ההגנה", וישניאקאריה דברי 

 50-40"היינו : (29.6.1964)עיתון "דבר", טחוני בעשור הראשון יהמצב הב

בני כפרים  20,000 ידי-פות עלמשפחות קטנות בנקודה קיצונית בגוש דן, מוק

ערביים, מאהלים של בדואים ופרדסים, בהם התגוררו משפחות ערביות רבות, 

וגם בימים, כשהכפר התרוקן מהגברים, שלרגל  -אשר סיכנו את חיינו בלילות 

כאשר יעקב פיינברג, עבודתם שהו מחוץ למקום. לעולם לא אשכח את החוויה, 

מפקד ההגנה בגוש דן, הביא לנו לאחר פניות והפצרות רבות, מכונית עם נשק, 

ואף התחייבנו עליו בשטרות.  ,חסכנו מפינואשר  ידינו בפרוטות-אשר נרכש על

באיזו אהבה טיפלנו בנשק הזה. סידרנו אותו ב"סליקים" ושמרנו עליו לאחר 

ון המנדט, היה כפר אונו בתחום שלטון האימונים. בתקופה האחרונה תחת שלט

צבאי. גדרי תיל הקיפו את יישובנו, אין יוצא ואין בא. הגדר עברה בדיוק ליד 

הבריכה, שם הסתיימה, כביכול, "המדינה היהודית", בהתאם לשלטונות 

 ה אחרתשאת גבולותיה פרצנו מידי פעם. חוויה עמוק ,גדר. זאת הייתה המנדט

נפרדנו מהנשק היקר, ומסרנו אותו  המדינה לאחר הקמת הייתה, כאשר

  למשטרת מדינת ישראל."

 ידי המייסדים בשם "הבריכה".-מגדל המים כונה על
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, מטילה האסיפה על הוועד להרכיב ועדת שמירה, שתקבע 49באמצע דצמבר 

לאחר כחודש נענית  .בשיתוף עמו את אופן ביצוע השמירה, וגם תפקח עליה

האסיפה לבקשת ועדת השמירה, ומייפה את כוחה, לקבל שומר קבוע בשכר 

לא"י   1.500-פרוטות השומרים ו 500וגם לחייב את החברים לשלם עבורה: 

שומרים בלילות שני זוגות ושומר  50החברים שאינם שומרים. מסוף אוקטובר 

ינה יעילה והוא מציע לתת (, השמירה א51שכיר, אך לדעת נלקין )תחילת מרץ 

לשומר סוס ולהוסיף עוד שומר. לאחר מחצית השנה טוען ליטוין, שיש קשיים 

בשמירה ויש הרבה גנבות, כיוון שהסוכנות לא נתנה שומר. לכן מחליטים, כי 

תסייר  גם המשטרה  51על המועצה האזורית לדרוש שומר וכי מסוף דצמבר 

ומחליטים לדון במועצה האזורית על מתפטר ליטוין  52במקום. בסוף יוני 

(, אביה ויעקובי, שמרו 2019-קאופמן )ב-שוורץלדברי שושנה שמירה אזורית. 

 ברוכבם  על סוס. 

 

 

  
     

מאחור  -מימין לשמאל: פישר, אדלר, נלקין, לב ועיון ,  עמדת הגנה בתמונה:

  1948, באום-רות יונגסטר
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 תעסוקהה

 

חלק גדול מהמתיישבים עבד "(: 1974מטרני, -מספר פישר )לאילנה בארי

בתחילה ב"סולל בונה", כדי ששכר העבודה ייזקף על חשבון רכישת הבתים 

בבתי חרושת או  -והקרקעות. אחר כך עבדו כמעט כולם מחוץ ליישוב 

בפרדסים בסביבה. מעטים פתחו משקי עזר ליד הבית, כשחלקם גם  הפכו  

רפת. מידי שבוע הגיעה מדריכה מ"משק לול ו -לדרגה של עסקים רווחיים 

הפועלות", להדרכה בנושאים של הכשרת הקרקע לגן ירק, העונות המתאימות 

 ."ולפיתוח משק חי קטן -לזריעה ולנטיעת עצי פרי 

 

 
 

 1942קלמן פישר מגדל עזים שחורות,  בתמונה:

 

 



 

25 

 

 
 

 

  1944ארנה פוגל מגדלת תרנגולות,  בתמונה:

 

הייתה הצרכנייה.  , כאמור,שונים, והראשונה שבהןבהדרגה הוקמו עסקים 

מדווח הוועד  40בתחילת מרץ הקשר עם לשכת העבודה בבני ברק היה חשוב. 

אולם הבעיה  .עבודההעל מחלוקת עם לשכת העבודה בבני ברק, בנושא חלוקת 

פועלי ועצת כללית(, פונה הוועד למהאסיפה הנמשכת, ובסוף אוגוסט )בעקבות 

"נגד הקיפוחים הקשים של חברי הכפר, הזקוקים לעבודה מטעם  ברק-בני

יום עבודה  גם לאמועצת פועלי בני ברק. והעובדה שלא חולק לאנשי כפר אונו 

בנוסף, דורש  אחד במשך שמונה חודשי קיום השכונה, מדברת בעד עצמה."

הוועד לצרף למועצה בא כוח מטעם חברי הכפר, בנושא ריכוז העבודה 

נמסר על אפשרות לעבוד במפעל לבירה "רולקס",  42בתחילת מאי  וחלוקתה.

. העובדים בועל בצלאל  גרינברג דווחגם מ 43בסוף ינואר , והשייך לליטוינסקי

 למרכז החקלאי. העבירועל העבודה הערבית ו ( דו"ח43אונגר הכין )באפריל 
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  1943בפרדס ובמפעל "רולקס" )וולך משמאל וגרינברג(,  נחים בתמונות:
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"מסביב (: 1990על העבודה המשותפת בפרדסים, מספר פישר )"הקריה שלנו", 

לכפר היו פרדסים של יהודים, והגדול שבהם היה "פרדס רייספלד". מידי בוקר 

יוצא מביתו בפתח תקווה לפרדסו, רכוב על סוסו, והבדואי שומר  היה רייספלד

אחריהם התנהלה שיירה של פועלים. בפרדס הייתה כש הפרדס מהלך לידו.

באר והיה מחסן גדול מבלוקים, בו גרו קוניקוב, מנהל העבודה, ושבעים 

חסן מהנגב. הפרדס השתרע בצדו -בדואים, שנמנו על ה"חמולה" של אחמד אבו

כיום, לאחר שנים שהפרדס ניכרת, ממוקמת  מערבי של כפר אונו."-הדרום

, היה )שם( במקומו "שכונת רייספלד". אחד הפרדסים הנוספים, ממשיך פישר

בפרדס הייתה משתלה, בה גידל "פרדס רוסינוב" )כיום רחוב מונטיפיורי(: "

רוסינוב את השתילים לפרדסו. מצפון ומדרום לכפר היו פרדסי הערבים, 

ביבו גם משפחות בדואים, ש"דרך לוי אשכול" )כיום( שימשה להם ומס

 למעבר." 

 

הוועד סייע והיה אחראי למתן אישורים ורישיונות לתושבים, בנושאים שונים: 

כולל דרישות  -אישורים לקבלת הלוואות )כמו למשקי עזר( ולחוזי עבודה 

נות להקמת לפיצויים ודמי חופש עם סיום ההעסקה )מכל סיבה(, וכן רישיו

( להצעת 47עסקים ובתי מלאכה. אסיפה מיוחדת הוקדשה )בסוף נובמבר 

משתתפים. הטענה -הוועד לפתוח בתי מלאכה בשכונה, וכללה דיון רב

ידי וישניאק. -העיקרית, שהביעה חשש נגד תוצאות המהלך, הועלתה על

וישניאק  טען, כי ההסתדרות דאגה להקים כאן שיכון פועלים למגורים, 

קמת בתי מלאכה תהווה מהפכה והם יביאו לבסוף לעבודה שכירה ולניצול. וה

הוא מציע, כי אין להקים כל בית מלאכה ללא אישור האסיפה )שיהיה טעון גם 

הוועד ירכז במקום אחד כמה מגרשים להקמת אזור שאישור "ברית הפיקוח"( ו

כן, תידרש תעשייתי. זאת, בתנאים של עבודה עצמית וללא עבודה שכירה. כמו 

השכנים. תגובת מנדל לדבריו הייתה: "רוב החברים הם בעלי  לכך הסכמת

מלאכה ולכן אינך יכול להתנגד להקים בתי מלאכה." הוסיף זיידמן: "אנחנו 

מוכרחים להתחשב במציאות ושבמוקדם או במאוחר נצא מהמסגרת 

רי חברי הסתדרות, אולם אנשי "רסקו" אינם חב 60ההסתדרותית. אנו אמנם 

ההסתדרות. אנו מוכרחים לחרוג מהמסגרת ולהיות עצמאיים ולהחליט מה 

טוב לשכונה." הצבעת החברים בסוף האסיפה, ייפתה )פה אחד( את כוח הוועד 

, ולהביא להחלטת האסיפה בקשות לפתיחת בתי מלאכהלהחליט לגבי קבלת 
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שיש להם  ,בתי מלאכההקמת חורגות. הוועד לא יאשר  בקשותהכללית רק 

מכונות רועשות או מפיצות ריח רע, יש להקפיד על הגבלת שעות העבודה 

 25עד  10ולדרוש  לקבל מאדם המעוניין לפתוח בית מלאכה, דמי הסכמה בסך 

לא"י. וישניאק לא ויתר, וביקש ש"האסיפה תחייב את הוועד, לאשר הקמת 

 עצמית ומבלי ניצול הזולת."ה בתי מלאכה, רק לצורך עבוד

 

 

 

 

  בתמונה:

זלמן רובין לוועד, לשמירת התנאים הנדרשים להפעלת של מכתב התחייבות 

 )כתב היד הוא של ישעיהו זיידמן( 6.7.1947-, אשר בבעלותו, מההנגרייה
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הפעלת להמשיך ב( 47-)ב לזלמן רובין שר ואסיפה, אהכך, בהסתמך על החלטת 

 (48)בינואר  לשלמה לוי. בדומה, אושר ובית מגורילצד יה על מגרשו, יהנגר

בית מלאכה  -, ולצבי כהן בית מלאכה ליציקת אלומיניום להקים על מגרשו

בתי ( הקמת שלושה 50דצמבר -באוקטובראושרו ) כמו כן. למוצרי זכוכית

)לאחים  בלוקיםלו לרעפים, וכן (ןלקרח )לשטיינגרט - באזור התעשייה: חרושת

 (., לצד בית מגוריוללינדנבאוםלפקקים ), שכונת רסקובו  - גרין(

 

, ( 47 ספטמברב, גבעת ברכהב) להולצמן - אטליזל :עסקיםל גםרישיונות ניתנו 

 ,ברחוב הנשיא)לזק  - קיוסקל, ( 50 פברוארב, גבעת ברכהבללידר ) -מספרה ל

רישיונות  .(51פברואר , בהתימנים"" ןכויבש) לימיני -למכולת  ,(50אוגוסט ב

קיוסקים, בית מרקחת, בית  מכולות, להקמת חנויות,ניתנו במהלך השנים, 

בסוף נובמבר . כמו גם לחלוקת חלב, נפט וקרח - לנעליים לאריגה, מלאכה

 פיגלשטייןנתן וש התנגדות .ת הספרהבקשה למכירת ממתקים בבי סורבה

ת , בטענה שאין לת)ברחוב השלושה( ( לבניית הקיוסק של שטיין51אוגוסט ב)

  .מחמת אישור מוקדם התנדח, רישיון לבתי שעשועים בשטח מגורים

 

 הקופה מצב

 

קבל ת המתנדבמשפחת   -להקל על מי שמתנדב לצבא  הוחלט 41בסוף יוני 

כמו שלם במלואם. ל היהיה עלי קוב מים ראשונים, אולם את המסים 10בחינם 

. לוועד הכפרמיל  100-ו מיל לממשלה 50המסים שיש לשלם: כן הוחלט לגבי 

הוסכם על  42בסוף אפריל  .מיל 100תשלם כל משפחה  ,עבור ההעברה בטאבו

הגרוע  הביוני הוסבר לחברים מצב .מיסוי פרוגרסיבי, בהתאם להכנסת כל חבר

 .20%-של השכונה והצורך להמשיך לגבות מסים ולהעלות את דמי הלימוד  ב

סוף השנה, לוקחים  לקראתלאור הגירעון המתמשך בתקציב החינוך.  ,וזאת

 מתקבל 47הלוואה עבור הבניין הציבורי, אולם מתקשים להחזירה )בנובמבר 

, על כי לא שולם עדיין חוב זה בסך "סולל בונהחברת "מכתב התראה מ

היות ויש להעלות את  (.לשלמו בהקדם לא"י, למרות הבטחות הוועד 202.477

, 43 סוף מרץשהתקיימה ב באסיפה הוועדמבקש משכורות המורה והגננת, 

לצורכי חינוך. אולם לאור התנגדות חלק  ,מהמשכורת 5%להטיל מס בגובה 

על מהתושבים, מחליטים לכנס אסיפה נוספת ובינתיים לנסות ללמוד 
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)שחובר והוצג  43עם זאת, בהתאם למאזן לשנת   יישובים אחרים.ההתנהלות ב

לא"י.  22,409בקופה סכום בסך (, נשאר 44ידי פייזר בפני האסיפה באוגוסט -על

גם המאזן שהוגש  לאחר שנתיים, הראה יותר הכנסות )משכר לימוד, מסים 

במהלך הכפר חברי לא"י. כל אסיפות  18,660-, בהוצאותאשר ומסי צרכנייה( מ

 . החברים את המאזנים המוצגים בפני (פה אחד)העשור, מאשרות 

 

מים.  מסול ועד בחובות חברים למסהתקופה מתמודד הוועד עם טיפול לאורך 

עם הוועדה ) כוח הוועד ת אתייפול( 46ספטמבר -יוני) האסיפות מתמידות

, לסגור את המים לכל חבר או (פיליפ לוי, מנדל, ופישר, המורכבת ממיוחדתה

את חובו לשכונה )החלטה דומה התקבלה כבר בתחילת  ישלםלא יאשר תושב, 

 אחד החבריםבירים לבוררות את עניין מע 47בסוף אוקטובר  .(40אפריל 

  . בו זמנית, לאור והוחלט לסגור לו את המים, היות וסירב לשלם עבורם

תוספות שקיבלו המורה מהכתוצאה  - 47 שנת הגידול בהוצאות החינוך במהלך

תוספות (  להכין חשבון מדויק של 47ספטמבר -על פייזר )יוני והגננות, הוטל

 הצעת מאזן לאישור הוועדלהביא ו ,(כתוצאה מכך) הגירעון בתקציב אלו ושל

את פירוט ההוצאות עבור  ההצעת התקציב לתש"ח כלל אסיפה הכללית.וה

חינוך, מרפאה, משטרה, אדמניסטרציה, מוסדות, משכורות, שמירה, חובות 

את פירוט ההכנסות ממסי  . כמו כן, היא כללהלא"י 2,010בסך  -ושונות 

לא"י.   2,025בסך  -נייה, שכר לימוד, שמירה ושונות חברים, שיכון רסקו, צרכ

היות ומספר המשתתפים באסיפה הכללית, שנועדה לדיון בתקציב לאחר שנה, 

הוחלט לפרסם את  לכך,-אילשנת תש"ט, היה מצומצם, היא לא התקיימה. 

, במשך חודש התקציב ולציין, שאם לא יתקבל לגביו כל ערעור מצד החברים

בעקבות א אושר. ולא התקבל כל ערעור, ההיות ו . וכך,וקיהוא יקבל תוקף ח

 (, נמסרה הנהלת החשבונות לשקדי. 49התפטרות פייזר )בפברואר 

 

(, אינו רוצה להיות "גזבר כבוד", 51היימן מודיע על התפטרותו )בתחילת מאי 

השיכונים החדשים לא השתתפו בהכנסה, תושבי "המצב הכספי רע. ציין כי: ומ

תגובת זיידמן ." הדרושה, וצריך למצוא דרך שהשירותים לא יסבלובמידה 

הייתה: "אינני סבור, שיש איש המתאים להחליף את  ,הודעת ההתפטרותל

היימן. יום הבחירות אינו קרוב, המקום מתפתח ויש צורך להחליף את "חצאי 

העובדים" )העובדים במשרה חלקית( ב"עובדים שלמים" )במשרה מלאה(." 

וא מציע את ניגר כגזבר בתשלום, כדי שהיימן לא יצטרך להתפטר בהמשך ה



 

31 

 

)טירולר קיבל על עצמו את הגזברות לתקופת ביניים, עד שהיימן חזר בו, לאחר 

( על המצב מאי)בסוף  המזכיר, מתריע  כחודשיים, מהתפטרותו(. גם רענן

אני בקופה כמאה ל"י ו יבראשית החודש יש ל אין לנו כסף בקופה."הקשה: 

לאחר כחודש הוא פונה  "וי ההוצאות.סצריך אלף ל"י לתשלום המשכורות ולכי

בבקשה לעזרה משרדית לחצי יום, לרישום התושבים החדשים ולהוצאת 

תעודות זהות, כדי שיוכל  להתפנות לענייני המקום. לדבריו, היישוב גדל במשך 

. רק תעודות זהות 700החודשים האחרונים, בקרוב לאלף נפש והוצאו ששה 

ורק  - משרד הרישום של המועצה האזוריתמ ,בסוף השנה נשלח לקריה פקיד

 יומיים בשבוע.ל

 

הוחלט, שהוועד יכסה את הוצאות המאזן של האגודה  52בתחילת מרץ 

חודשים  מספרלאחר . לרשותו תעבר אוטומטי ההשיתופית, היות וכל רכוש

המקרים הסוציאליים מפאת ריבוי כי  מוסדות הקליטה,הוועד את  מזהיר

 הנשלחים לקריה, לא יוכל לראות עצמו כאחראי לסידורם הכלכלי.

 

  וטיפוח התרחבות

 

 40כללי ההתנהלות נקבעו כבר בראשית העלייה על הקרקע. כבר בתחילת מרץ 

 בהמשך השנה. הוועד, שחבר אינו יכול להשכיר חדר משלו בלי הסכמתוקבע 

 :להסדיר מולו את הנושאים הבאים , כי על החברים הבונים בעצמם,קבענ

תשלום , כביש, מפעל חינוך, ביטחון, מס עלייה, מנייה לצרכנייה ות המיםבריכ

מגרש של  )או שהוחלט למסור לו מגרש אדםבמקום. שמשטרה התחנת עבור 

לשלם מייד חייב , (הנדרשים םאו שלא עמד בתנאי -ויתר עליו שו אחרתושב 

. הבריכה וחיבור מים למגרשובניית המרכזית,  השתתפות ברשת המים בורע

תוך הזמן שהוקצב לו. מי שלא יעמוד בתנאים  ,בנייהבלהתחיל כמו כן, עליו 

 ועד.וי היד-אלו, יאבד את זכותו למגרש והיא תועבר לאחר, לפי תור שייקבע על

 

ישתתפו בהגרלת אשר חברים,  29רשימה של נערכה  40תחילת ספטמבר ב

ללא הגרלה, למספר חברים. מי שלא מגרשים  הוחלט על מסירתוכן  מגרשיםה

בסוף מרץ  לא"י תוך שבועיים, יפסיד את הזכאות להשתתף בהגרלה. 8ישלם 

ונערכה חלוקת מגרשים לפי שמות  ,בתים 25התקבל אישור להתחיל בבניית  41
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  ם לאחרים.המגרשייועברו , יהםחובותשלא ישלמו את  החברים. חברים

 

עצי זית וכל משפחה  80לקנות  (40)בנובמבר  הוחלט כפר,חזות הלמען טיפוח 

)מהמרכז  מרגלית מא"י. הוועד ינסה לקבל עצים בחינם מהממשלה. 160תשלם 

אדמה תירשם על שמות וה דונם קרקע 100מבטיח למסור לכפר  החקלאי(

דונם  120 על קבלת)באמצע דצמבר( דווח מ הוועד שפיגלשטיין ופישר.

הוועד יפנה , ולא"י 10,800היא ר חריש וזריעה. ההוצאה עבו ,במקומות שונים

דונם  10התקבלו כמו כן,  לקק"ל, באמצעות המרכז החקלאי, לקבלת סיוע.

. חברת (ת המיםהחלק העליון החל מבריכ) קרקע בין השכונה לפרדס רוסינוב

רוצה  קק"ל 41בסוף יוני . לא"י 4,500רסקו משתתפת בקניית עצים בסך 

המרכז החקלאי וש החריש עבורמוכנה לשלם היא  .דונם 154למסור לכפר 

. אולם וינסה לסדר הלוואה מהממשלה ,יקים קבוצת עבודה לעיבוד האדמה

 החברים )באסיפדווח למ . הוועדלעונה הבאה ההצעהאת לדחות מנסה הוועד 

ל"פרדס על הדרך שנפתחה ביניהם מגרשים וה 25ת הגרל( על 44אוגוסט ב

אותו  - לא"י 200 סכום של תמורה תקבל השכונהב. הוא מדגיש, כי רייספלד"

( מודיע 47באסיפה )בספטמבר  הוועד כבסיס להקמת הבניין הציבורי.מציע 

 200למסור קק"ל עוד שלושה חודשים עומדת וכי בתים  10 על בנייתהוועד 

בה היא , 50נואר בתחילת ילוועד רן הקיימת קהמתשובת  דונם לרשות השכונה.

להפריש מהקרקע הגובלת עם השכונה למשקים חקלאיים, ו מסרבת לבקשת

 רק למטרות שיכון.אך ו ,קרקע זאתייעדת הקרן הקיימת מכי  ניתן ללמוד

 

( לפעול להארת הרחובות, 49החברים מבקשים מהוועד )בתחילת אוקטובר 

, לתיקון הכביש ולהשגת טלפון. למען )ע"ש מיכאל וולך( לנטיעת "גן מיכאל"

לא"י, בחמישה  10השגת המימון, הוחלט להטיל על כל תושב מס מיוחד בסך 

לרחובות, נמשך מספר שנים.  "המאור"תשלומים חודשיים. תהליך התקנת 

, התקבלה הצעת טירולר )הזולה מהצעת גרינברג( להתקנת 47בתחילת יוני 

 49שום ההצעה נדחה. רק באמצע נובמבר ברחובות, אולם האישור ליי תאורה 

ביקשנו מכם   1947פונה הוועד לחברת החשמל, במילים הבאות: "במחצית שנת 

וגם קיבלנו הצעה מפורטת לסידור פנסים להארת רחובות השכונה. בגלל סיבות 

כנית. אבל כעת ברצוננו ושהזמן גרמן )סיבות ביטחון(, דחינו את כל הת

בקשכם לחדש את הצעתכם." הצעת חברת החשמל להוציאה לפועל. על כן נ

עם שתי הצעות התקנה של טירולר  , יחד(50בישיבת הוועד )באפריל  הוקראה
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לבחור את הצעת גרינברג  ,לאשר את המלצת טירולר הוחלט בישיבה וגרינברג.

פונה הוועד לשיכונים,  52לביצוע תליית המנורות על העמודים. בנובמבר 

 ומאשר ,ל"י( 4עלות )ב לרחובותיהם  "המאור"בהתקנת  בהצעה להשתתף

 נילתושבי שיכו מודיעאת העסקת גרינברג למטרה זאת. הוועד  (53מרץ סוף )ב

מאור, לא יוארו ההתקנת ל"אם לא ישלמו , ש"בולגרים" ו"צריפים"

 רחובותיהם".

 

שיוכלו  דימבקשים מחברת עמידר לסדר את האינסטלציה, כ 50ביולי כבר 

מושמעות טענות נגד מצב  51את המים לכל אחד בנפרד. באוגוסט  לסגור

הניקיון בקריה )למרות הניקיון שנעשה(, ברזים שנוזלים, בעיות בתאורת 

דנים בהוצאת  ,המופנות למנדל ולגרינברג. כמו כן -רחובות )בחלק מהשכונה( 

 מפרסמים גם מכרז על הוצאתה.  52בתחילת  -האשפה בגבעת ברכה ובמעברה 

 

 ,ל"י 6,000מחליטים לקחת הלוואה בסך  ,52תחילת דצמבר וב בסוף נובמבר

ועבור מפעל המים. סכומים מסוימים  ת הספרעבור חובות הקשורים בבניית בי

יוקדשו לנטיעות לאורך הכבישים והגנים הציבוריים, לסלילת כבישים באזורי 

" ו"שיכון התימנים". כמו כן, יוקצב מתוכה "צריפים", "בולגרים", "קומותיים

 ל"י ל"הפועל". 50 כןו "בית ההסתדרות"ל"י לבניית בניין ל 500כום של ס
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 1944, משמאל פרדס רייספלד ומימין כביש היציאה לתל ליטוינסקי בתמונה:

 

 הציבורי הבניין

 

בניין הציבורי כלל את בית הספר, תחנת המשטרה, אגף הראשון של הה

 עבור הצרכנייה.  -". האגף השני בית העםכ"ובעיקר שימש  -מזכירות השכונה 

 

דונם( למטרת "בניין ציבורי של שכונת  2.594חוזה החכירה של השטח )בגודל 

אונו, בית הוועד ואולם אסיפות", בין קק"ל לבין "שכונת אונו אגודה שיתופית 

 ונחתם  30.5.1939-ידי רשם האגודות השיתופיות ב-מ", נרשם עלבע"

 1940באוגוסט  .31.3.1989עד  1.4.1940-מה יתההי . תקופת החכירה5.3.1942-ב

 לא"י.שלושה הוחלט למסור לאדריכל שרון את תכנון הבית הציבורי, עבור 
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 )ברחוב הנשיא( לערך 1950-1947 ,"בית העם" בתמונה:

 

 

 ,לאחר כשנהו - האחראי על בנייתו יהיה טירולרש ,הוחלט 41דצמבר בתחילת 

הלוואה ידאג ל לבנשטייןד"ר ואילו ניין עקבו אחר בניית הבצרף ועורבי יד"ר ש

יהיה גם ציבורי ן הבנייהכי  ,(44באסיפה )באוגוסט  ברוב קולות הוחלט עבורו.

 45בתחילת נובמבר  שרון. ו שלכניתו, בהתאם לתילדיםה גןו ת הספרעבור בי

, ובנייתו ברובה המכריע וצרכנייה העם בית - בניינים יכלול שנינאמר, שהוא 

עומדת  יאלא"י וה 3,000-כהבנייה  עלותש. כן נאמר, ממקורות עצמיים תהייה

קיים קושי לממן את מאחר ואולם  ארבעה עד ששה חודשים. תוךלהסתיים 

מועצת הפועלים בני ברק, מ ,מילשטייןל (לאחר חודשפונה הוועד )הבנייה, 

כידוע לכם ניגשנו להקמת הבניין הציבורי בשכונתנו. הבניין בבקשה לסיוע: "

 בית"ובעיקר ישמש כ -יכיל את בית הספר, תחנת המשטרה, מזכירות השכונה 

לא"י, סכום גדול מידי בשביל  3,000. כל המפעל הזה יעלה לנו לפחות "עם

לבקש גם את עזרת המוסדות. על כן הננו פונים גם  ואנו נאלצים, כוחותינו

 "ידי הקצבת תמיכה כספית מתאימה.-אליכם בבקשה, שתבואו לעזרתנו על

 . 1946התקיימה באחד במאי  ,הציבורי" נייןהוא "הב -"בית העם"  חנוכת

 

אישרה האסיפה את הצעת הוועד, , בפרק "הצרכנייה( כאמור) 49 באמצע יולי

תמורת סכום , פועלתלמכור לאגודת הצרכנייה את החלק בבית העם בו היא 

 בית העם.  לששלישי האגף לא"י. סכום זה נועד להקמת ה 1,000של  
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 כנסתה בית

(, לאפשר להם להקים בית כנסת 42החברים הדתיים מבקשים )בסוף דצמבר 

משפחות  ת, לאחר שהתפללו עד כה בבתי)זא שהמיקום ייבדק הוועד מבטיחו

)פרסלר, שוורץ  הם. לאחר כשנה, זומנו נציגיג(נבריליפמן, ליטוין ויצחק גר

ובוים( לישיבת הוועד, בה הוסכם שהמתפללים יסדרו את ארון הקודש על ארון 

 -( 7 בבית בתיה אייזנשטיין )ברחוב המגיניםש, ב"דירתו" החדשה ת הספרבי

ועל יתר הריהוט יוותרו, בגלל חוסר מקום. אם בתיה תבקש תוספת עבור 

 הוצאה זאת. בהמשך הם שלמו עבורהתפילה בביתה בשבתות, המתפללים י

. מקום (14עברו להתפלל במבנה )מחסן( בחצרה של משפחת אונגר )ברחוב וולך 

אותה . במהלך המרכזי" בית הכנסתהקמת "עד  ,שימש להם מקום תפילה זה

כבאי כוח הדתיים, בבקשה ( לוועד, 51)באוגוסט  תקופה, פנו מרקוביץ ופרסלר

להקמת בית כנסת. זיידמן טוען, שאין לנו מקומות מרכזיים מרכזי לקבל מגרש 

רק לאחר , אך מציע לתת להם מפה לבחירת מקום. ת הספרשטח בינוסף ל

"בית  החלה בניית 1960-ב. פניות נוספות אושר המיקום על ידי הקרן הקיימת

 והסתיימה  (ברחוב וינגייטעל שם גיבורי מלחמת השחרור" ) הכנסת המרכזי

 . 1964-ב

 

וגם לאחר חודש, דורש הוועד מהדתיים הגרים בגבעת ברכה,  - 51 בסוף נובמבר

רסקו חברת ידו מ-לפנות את בית האריזה )בקצה שיכון הצריפים(, שנקנה על

עבור גן ילדים ושיעורי ערב, ונמסר להם כמקום תפילה רק  הקרן הקיימתומ

 200(. אולם המשלחת, המייצגת 51אוקטובר שחלו בלחגי תשרי תשי"ב )

פשר להתפלל בו עד שייבנה עבורם בית כנסת, מבקשת בשמם לאמתפללים, 

לפנותו. אי לכך, הוחלט להעביר את הנושא למועצה האזורית.  יםלא מוכנהם ו

מבקש גם הוועד החדש מהמתפללים להחזיר את המבנה, אך  53בסוף אוגוסט 

ללא הצלחה. עם זאת, הוא מצהיר על כך, שהוא מתכנן להקים שלושה בתי 

כנסת נפרדים לשלוש העדות: בית כנסת "אשכנזי", "ספרדי" ו"תימני" )לבית 

 (.52-ולעדה ה"תימנית" ב 51-הוקצה כבר שטח ב, כאמור, הכנסת  ה"אשכנזי"

  אילן, לרחוב הרצל.-להעביר את בית הכנסת מדרך בר הוחלט ,64אר רק בינו

(, החל לשמש במועצה 1949-הלוי )עלה מתימן עם משפחתו ב-הרב שלום יצחק

. הרב שמעון יחזקאל פרנקל תאומים )עלה מפולין 1952-הדתית כרב בקריה מ
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(, נבחר לכהן כרב המקום ויותר מאוחר כראש המועצה 1950-עם משפחתו ב

  לקהילה. הדתית. שניהם זכו לתואר "יקיר קריית אונו", בזכות תרומתם

 

 טלפוןו תחבורה

 

בשנים  "התחבורה הייתה קשה מאד(: 1974בארי, -פישר )לאילנה מטרני

. לעיתים הוא לא הגיע, 5:15-. אוטובוס ראשון הגיע מכפר אז"ר בהראשונות

 ,משובשגם היה הנכנס לכפר הכביש  ברק."-והיינו צריכים ללכת ברגל עד בני

 הנחה על 10%לדרוש מחברת "איחוד רגב" לתקנו, או לתת  החליטוו

 כרטיסיות.ה

 

:  1948הייתה גם בעיה ביטחונית, כעולה מהודעת חברת "דן". באמצע ינואר  

"היות ולא ניתן משמר מזוין למכונית האחרונה היוצאת מתל אביב לכפר אז"ר 

טע הדרך בין כפר אז"ר לכפר אונו, לא תמשיך , בק19:30ולכפר אונו בשעה 

 לנסוע מכונית זאת בקטע זה." 

 

, לשינוי הכביש ביציאה בתל אביב לדודאי בקריהת בקשה נשלח 50באוגוסט 

הוועדה לתחבורה  למניעת תאונות דרכים.כאמצעי  ,לכביש תל ליטוינסקי

להתמיד בלחץ על יש  - בלילה 10:00-ב אוטובוס( להוסיף 50באוקטובר דורשת )

צריך לדון במועצה האזורית על תחבורה, ש ,(51במרץ ) טוען  היימן". דןחברת "

סלילת צריך לדרוש יותר מכוניות וגם את השתתפות הסוכנות בסלילת הכביש. 

התבצעה במחצית  ,הכבישים בתוך הכפר )בשכונת אונו ובשכונת רסקו(

, שיש טועןזיידמן . חות(משפ 89) במימון התושבים, 1951הראשונה של שנת 

צורך להמשיך את הכביש עד המעברה. רסקו הסכימה לסלול את הכבישים 

ואת היתרה ישלמו בעלי  25%-כשהמועצה האזורית תשתתף ב ,בשטחה

מטילים על כל בעל  51הדירות. עבור המגרשים הריקים תשלם רסקו. בדצמבר 

(, 52סוכם )בינואר עם "דן"  .ל"י 100דונם, השתתפות בסך  בגודלמגרש 

נפתח  28.8.1952-ב .האוטובוסים שייקבעו מקום מיוחד לתחנה ויתלו שלט על

 הכביש מהכפר למעברה.
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)מימין יונה וולך, מינה זיידמן  1948וולך בקיץ מיכאל רחוב  בתמונה העליונה:

  1950 קיץב ותו רחובמצע אנילי זיידמן, בא בתמונה התחתונה: ,ואודי אלוני(

 

 

מינואר  -יסת המשפחות הראשונות המאמצים להשגת טלפון החלו מייד עם כנ

כי קצין הקשר ומנהל  ,מאשר מפקד המרחב 48בסוף יולי , ובאופן רצוף. 1940

לכפר אונו, וכי ועד הכפר  7247את טלפון מספר הסכים לתת הדואר ברמת גן 
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עבור רכישת חוטי הטלפון  ,לא"י 30אכן מסר לידי קצין הקשר סכום של 

להמשכת הקו עד כפר אונו )מכפר אז"ר(, אולם מסיבות מלחמתיות נמסר קו 

 לא אחרה לבוא: תגובת הוועד ליטוינסקי.-הטלפון, באופן זמני, למחנה תל

שנים ועד היום אין לנו טלפון. פנינו בבקשות לסדר לנו  9"שכונתנו קיימת כבר 

נהלת הדואר בתל אביב ובירושלים בזמן קו טלפוני, כמה וכמה פעמים, לה

 200-המנדט, ולא נענינו. בינתיים היישוב שלנו גדל והתפתח, ומונה כיום כ

הדחוף בקשר טלפוני מחמיר  משפחות, מתוכן כמחצית עולים חדשים והצורך

 600אנו תקווה, כי תסכימו איתנו, שאין להשאיר יישוב בן  ומחריף מיום ליום.

, (49דצמבר  סוףשנה )בכ" לאחר ותמלאו את בקשתנו. נפש בלי קשר טלפוני

משפחות ובלי  250יישובנו מונה : "מועברת פנייה נוספת אל שר התחבורה

. במקרה של מחלה או לידה, אין כל אפשרות להזעיק עזרה ראשונה, טלפון

אפשר להודיע למכבי אש... ובעיקר עומדת שאלת -שריפה אי במקרה של

ם של הסתננות לשכונה ואין אפשרות להיות בקשר הביטחון. יש הרבה מקרי

 עם המשטרה."

 

 נפתחה סוכנות דואר, אולם ללא כל הבטחה לטלפון. 51בסוף חודש מאי 

למשרד התחבורה מופנית בקשה נוספת של הוועד , ( 52 באפריללאחר כשנה )

"הרינו מתכבדים לראות את בקשתנו מיום  :מנהל מדור הטלפון בתל אביב

ביותר. המטרה היא ביטחון המקום. הנני להביא לתשומת  פהחוכד 23.1.40

משפחות )כולל המעברה(  3,000-כ כבר לבכם את העובדה, שהמקום מונה

 ,םהתחנונים לטלפון נמשכי ".לפי דעתנו, לטלפון ציבורי אחד וציבור כזה ראוי,

במחצית  הוועד לשכנע את האחראיםובדומה גם ניסיון  - ללא הצלחהאך 

, כי הטלפון המבוקש הוא עבור משרד הדואר והוועד המקומי, 53פברואר 

רק מישיבת הוועד בתחילת מאי  הנמצאים בבניין אחד, המכונה "בית העם".

עולה, כי מועד התקנתו מתקרב: "היו"ר מודיע כי החלו כבר בהתקנת  54

בבד עם  הטלפון לקריית אונו. קרוב לוודאי, שעוד החודש הוא יותקן. בד

התקנת המכשיר, תיפתח גם סוכנות הדואר החדשה, אשר תקבל מברקים, 

 חבילות והמחאות." 
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 רסקו שכונת עם הקשר

 

 רסקושכונת משתכני על החלטת  דווח, 43שנערכה באמצע אוגוסט  בישיבה

ימשיכו להשתתף בעלות הם כי  ,קבעהוועד ע . בהמשך קבמשכונת אונולהיפרד 

 ד"ר - סוכם עם חברי רסקועם זאת,  שונים של ניהול הכפר.בנושאים  50%של 

צרף והיימן, כי יוכלו לערער על ההערכה לתשלום, מאחר ולא היה נציג מטעמם 

, פשרההצעת  יידמןהעלה ז (44באמצע אוגוסט לאחר שנה ) .ישיבהאותה ב

גם אם אינם , לשכונה כחברים שווי זכויות וחובות רסקומשתכני לפיה ייכנסו 

לא יחולו עליהם  :וזה יחול גם לגבי משתכנים חדשים - "רי "ההסתדרותחב

. כשירצו למכור את חובות השכונה הנובעים מהקמת הבתים הראשונים

"ניר". האסיפה החליטה לתת  חברת הם לא יהיו זקוקים לאישורבתיהם, 

התקיים  48באמצע ספטמבר רק אולם לוועד ייפוי כוח להמשיך בברור הקשר. 

אחר ברור ממצה של הבטחת לרסקו.  עם משתכנידיון על הסדר מוניציפאלי 

כל משתכני רסקו ש הצטרפותם הסופית והפורמלית לשכונת אונו, הוסכם

 קייםמצטרפים כתושבים שווי חובות וזכויות לשכונת אונו. הוועד מתחייב ל

י רסקו בהקדם האפשרי בחירות לוועד השכונה, אשר בהם ישתתפו גם משתכנ

. היימן, אשר " )הזכות לבחור ולהיבחר(אקטיבית ופסיבית"עם זכות בחירה 

ידי משתכני רסקו, צורף כחבר הוועד. הוועד החדש, -נבחר באותו מעמד על

ידי כל תושבי השכונה, יקבל מידי הוועד הקודם את כל -אשר ייבחר על

כל . ווחפיתהיישוב ולהחזקת להסמכויות וינהל את כל הפעולות הקשורות 

פרט לפעולות מצומצמות, הנוגעות ל"אגודת פועלים שיתופית בע"מ",  זאת,

בישיבה השתתפו גם תושבי  ידי ועד האגודה בנפרד.-אשר תנוהלנה גם להבא על

נשטיין, פרנקפורטר, ד"ר צרף, בל ד"ר "שיכון רסקו": בירנבאום, הורביץ,

 לאחר חודשיים ריגהויז.ו , רוזנברג, קליין, שפס, ד"ר לויןכצ'ינסקיהיימן, פל

 -סוכם שכל משתכני רסקו יצטרפו לשכונה כתושבים שווי זכויות וחובות 

לוועד החדש נבחרו: זיידמן, טירולר, ו ,למעט ל"אגודת פועלים שיתופית בע"מ"

פייזר, פישר והיימן. כל הארבעה הראשונים, יהיו גם בוועד "האגודה 

הוועד ופייזר כגזבר ומנהל )יו"ר(  "מזכיר"זיידמן ימשיך כ השיתופית".

חשבונות. זכות חתימה בשם ועד האגודה יהיה לזיידמן, טירולר ופייזר. ה

 חתימת שניים משלושתם בצירוף חותמת האגודה, מחייבת את האגודה.

חתימת שניים , כאשר חותמים  זיידמן, טירולר והיימןבלבד, בענייני השכונה 

 ת.בצירוף חותמת הוועד, מחייב - מהם
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  ברכה גבעת עם הקשר

 

, שהתחילו עם העולים החדשים הרצויים היחסים וועד עלו חילוקי דעות, לגביב

כחברי השכונה לכל  ותםרואים א (א)הוסכם:  סוף ספטמברב .47להגיע ביולי 

הוועד יציע לאסיפה הקרובה, לספח אליו עוד חבר אחד מהעולים  (ב, )דבר

 ם, כמו בענייני כל השכונה.האת הטיפול בכל ענייני עצמו קבל עלוי החדשים

הסופי והחיובי של הוויכוח עם  הוא הסידור הראשון והדחוף ביותרהדבר 

, דירותלהחשמל  חיבורהסוכנות, בדבר גובה שכר הדירה שעל העולים לשלם, ו

ישוחררו עד סוף השנה מתשלום מס בהתחשב עם מצבם הכלכלי הקשה,  )ג(

עבור  ( ו)ד("י לחודשאמ 750עד  250-מ)מס מוקטן יחויבו ב אחר כךהשכונה, ו

  .מא"י 200רק  48תחילת אפריל ישלמו עד ל, הם מיםהקוב הראשונים של  10

 

, עולה 47 ת דצמברגבעת ברכה בתחיללגבי הקשר בין הכפר ותמונת המצב 

המחלקה לעבודה סוציאלית, שביקר בכפר -נציג מטעם הוועד הלאומימדיווח 

, באופן במקום  העובדת) העובדת הסוציאלית מגבעת שמואלסימון, יחד עם 

משפחות עולים, שהשתכנו  58-משפחות ו 95: "המקום כולל (יום בשבוע זמני, 

במקום לפני מספר חודשים בבתי הסוכנות. המקום מתחלק לשלושה גושים: 

רעין העיקרי הוא שיכון עממי מהזרם ההסתדרותי, שיכון רסקו ושיכון הג

כפועלים בבתי חרושת וכדומה.  ,עולים. רוב התושבים עובדים מחוץ למקום

ועד המקום האחראי עומד חברי השיכון העממי מאורגנים כאגודה, שבראשה 

מהם נהנים גם כל תושבי המקום. משתכני רסקו אשר לשירותים הציבוריים, 

משלמים מס, בהתאם להסכם מיוחד. העולים החדשים, למרות שניתן לנציג 

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

של הזרם ההסתדרותי, את כיתות ב'  ת הספריחד עם ועד הורי בי ,הוועד מחזיק

אחות הרופא וה -עד ד' וכן גן ילדים עם כיתה א'. קיימת מרפאת קופת חולים 

מבקרים בה שלוש פעמים בשבוע. במקום גרה רופאה, וכך מובטחת העזרה 

במקום מאורגנת עזרה הדדית,  הרפואית לתושבים גם במקרים דחופים.
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מא"י והסכום הנוכחי של  150שממנה נהנים חברי השיכון. המס החודשי הוא 

לא"י, שממנו נהנים חברי השיכון העממי בצורת  60-כ הקרן לעזרה הדדית הוא

הלוואות לשעת הצורך. עד כה לא היה במקום שירות סוציאלי כללי. בשנים 

נעזרו אשר האחרונות היו רק מקרים בודדים של משפחות חיילים או אחרים, 

באמצעות הלשכה הסוציאלית בבני ברק. עם כניסתם של העולים, נוצר הצורך 

והוטל על העובדת הסוציאלית מגבעת שמואל  ,ציאלי מאורגןלהקמת שירות סו

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

 

יו"ר ועד כפר  -זיידמן , בהשתתפות אביב-בתל שהתקיימה למחרת פגישהב

והעובדת הסוציאלית  האחראית על המחלקה הסוציאלית  - ד"ר הופרט אונו,

 להקמת לשכה סוציאלית בכפר. המחלקה את הסכמתו יו"ר הוועד , הביעסימון

מוכנה לבוא לעזרת המקום ולמנות עובדת סוציאלית מיוחדת, את רות מצידה, 

חשבון המחלקה. תפקידה -על ,יומיים בשבוע ,מיידלעבוד תחיל פרידמן, שת

ההוצאות , העיקרי יהיה, בינתיים, לטפל בעולים. בנוגע לטיפול בתושבים

. שלושה אנשים בתועדה סוציאלית גם ימנה , שידי ועד הכפר-ינה עלתכוס

ויצו  -תהיה מורכבת מחבר הוועד ושתי חברות מארגוני הנשים במקום הוועדה 

מהות עובדות. זיידמן הסכים לקבל בינתיים את תפקיד יו"ר הוועדה, יארגון או

בהמשך  פעולות הלשכה. להיה אחראית יחד עם העובדת הסוציאלית עאשר ת

העולים רואים את עצמם ": על הקשיים, בהם נתקל הוועדדיווח הוא הפגישה, 

בחרו להם ועד מיוחד ואינם מוכנים לקבל את מרות הכפר. דבר זה  ,נפרדכגוף 

מתבטא בסירוב לשלם כל מס ואפילו מס מים. הפניות לסוכנות להסדר העניין 

בא במגע, מסרה את  תה ועד העולים כבריד"ר הופרט, שא ."טרם הביאו פרי

 כדיוהבטיחה לבוא בדברים עם ד"ר יוספטל, , הוועדלגבי פעולת עמדתה 

 .העניין להסדיר את

 

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

ועד הכפר בין ביחסים נדונה שאלת המשך השירות הסוציאלי, לאור הקשיים 

הוא  -בינתיים לא חל שיפור במצב, ולהיפך כי ושיכון העולים. זיידמן דיווח, 

הולך ונעשה רע יותר. כתוצאה מכך, הוועד אינו מוכן לשאת באחריות כלפי 

העולים. סוכם לברר במשרד הפנים, לאיזה יישוב אמור שיכון העולים להיות 

   כארבעים משפחות עולים. למקום בקרוב, עודוסיף מצורף, היות ועומדים לה
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לחברת עמידר: "על יסוד  (49)בסוף  פונה הוועד ,עם התגברות זרם העולים

הצורך הדחוף בהקמת המוסדות החיוניים עבור העולים החדשים, נבקשכם 

 :הבתים העומדים לפני הגמר 25להעמיד לרשותנו שש דירות, בתוך הגוש של 

  הקמת  כפתרון זמני, עד. זאת, חלבמרפאה וטיפת צרכנייה, גן ילדים,  עבור

"שטח השיפוט שלנו כולל וזאת, היות ו הבניינים המתאימים למוסדות אלו."

רסקו( ושל עמידר, חברת בת של ) "דירות עם"את בתי העולים החדשים של 

לסוכנות היהודית: "שמחנו  גם הוועד פונה , לאחר כחודש "המוקמים כעת.

הנכם דואגים להקמת המוסדות עבור העולים לפיה , 22.1.50-להודעתכם מה

המשתכנים אצלנו. אבל יחד עם זאת, אנו משתוממים שאתם דנים על כך עם 

 25"ועד הכפר של גבעת ברכה": )א( גבעת ברכה זה לא כפר, כי אם גוש של 

ידי קק"ל, )ב( -אפילו השם טרם אושר על -דירות בכל אחד  4דירות בני -בתי

וסדות ציבוריים, פרט לתיבת דואר, ובכל הם סמוכים אין לגבעת ברכה שום מ

על שולחננו, למרות היותם במקום זו השנה השלישית. גם הצרכנייה שלהם 

ידי דאגה לעולים חדשים, -הייתה נסגרת, ללא עזרתנו. כעת הם רוצים, על

הבתים אשר עבורם פנינו אליכם,  25לקבל את מה שלא הקימו בעצמם, )ג( 

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

 50-ב ,עול לא קל. גם את ילדי העולים עצמנו עזרתכם, אנו מעמיסים על

ללא כל תשלום. ו - כבר קיבלנו למוסדות החינוך שלנו ,הדירות של גבעת ברכה

אבל רגש האחריות כלפי העולים והידיעה כי לא נוכל להרים כעת בעצמנו את 

ל המוסדות הנחוצים, המריצו אותנו לפנות אליכם, בבקשת הקצבה זמנית של כ

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

 

תושבי הכפר )הגרים במאה  400התבשרו  (11.6.1950-בבמעמד חג העשור )

שיכון העולים "גבעת ברכה", כפר  עם בתים(, שמשרד הפנים שילב אותם יחד

ועד כפר אונו יוסיף לפעול  ,עם זאת. "אונו מועצה אזורית"ב ,ואפעל אז"ר

"גבעת ברכה". האיחוד הרשמי  שלכולל  ,ולטפל בעניינים המיוחדים של היישוב

( והביא עמו 1.9.1950-, חל לאחר מספר חודשים )ב"גבעת ברכה"בין כפר אונו ו

ההצעה  .נו"(, לשינוי השם ל"קריית או50גם הצעה )שעלתה כבר באוקטובר 

הייתה צריכה לקבל את אישור ועדת השמות של הקרן הקיימת לישראל. לאחר 

כפר "כפר ענה" ל"ובין  ,קעת אונו" ל"קריית אונו"יההתלבטות בקק"ל בין "ב

 .  20.1.52-ב ואושר סופית  - 51אונו", התקבל השם "קריית אונו" בתחילת מאי 
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 50-ראשית שנת המנבנו אשר )"דירות עם"  המשתכנים בבתי חברת באי כוח

 להם סבל הנגרםה על (51)בתחילת יולי  לונניםמת ,("גבעת ברכה"ל בהמשך

בחוטי חשמל, הקיים מחסור מקור הבעיה בחוסר חשמל. למרות שכתוצאה מ

  חצי שנה.ים למסהשלום הקל עליהם בתול על עצמו לטפל בנושאהוועד  מקבל

גבעת "מתושבי המים מס ועד גובה לגביית שוכר הו)לפני המיזוג(  50כבר במאי 

לאור  ך. א, בהתאם לצורךלפנות אליהם באמצעות עו"ד, ומחליט "ברכה

הצעת  51המיזוג, מתקבלת בספטמבר  גם לאחר הנמשכים נוספים, קשיים

לבטל מייד את המיזוג ולהסביר  ,הוועד )ברוב קולות המשתתפים באסיפה(

 ."צליחה המיזוג לא"ש סיבההההחלטה נבעה מכי  ,למועצה האזורית

 

)כאמור  נפרדב -חמישים תיאור מפורט של הקמת גבעת ברכה ושיכוני שנות ה

 (.במבוא

 

  "ישי" ושיכון "ח"הפיתו אזור

 

-נרשם על, לבין קק"ל "שכונת אונו אגודה שיתופית בע"מ"חכירה בין החוזה 

 ,"ניר" חברתהחוזה בינה לבין  .30.5.39-ידי רשם האגודות השיתופיות ב

בנובמבר  .5.3.42-ב, נחתם "ם בע"מיחברה שיתופית להתיישבות עובדים עברי"

"שלא ייתכן להשאיר עוד את השכונה בקיפאונה, ויש  ,למסקנההוועד  הגיע 46

, הוא מתחיל לזרז את 48באמצע יוני  ,לכך-לשאוף בכל האמצעים לגידולה." אי

. כצעד ראשון, הוא כפרפיתוח ה, למטרת הטיפול בהשגת הקרקע המובטחת

פונה למשרדי הבינוי והתכנון ומקבל את הבטחת יוסף וייץ לסייע בכך. 

, הוחלט להטיל מס על בעלי כפרבמקביל, כדי לזרז את הבנייה בתוך ה

, עונה הוועד לשאלת גבירץ 48בסוף  רסקו".שכונת המגרשים הריקים בשטח "

לפיתוח השכונה  הוועד ותתכנילגבי , ("גוש השרון"שובי העובדים יוועד י)מ

: "התכניות לזמן הקרוב ביותר: תיקון הכביש הקיים (כולל עלויות משוערות)

מטר(, הקמת  1,250ליטוינסקי, באורך -)המחבר את השכונה עם כביש תל

דרושה  ךולכ  - לא"י 6,100סה"כ  -מרפאה, הגדלת גן הילדים והקמת גן ציבורי 

מטר(. מבקשים  1,800פנימיים )באורך  עזרה מתאימה. תכניות להבא: כבישים

באוגוסט והגן." ת הספר לדעת אם נוכל לקבל הקצבה ממשלתית, להחזקת בי

, בבקשה "להעמיד לרשותנו שטח פונה הוועד למנהל הבינוי והתכנון בקריה 49

אדמה מתאים, כדי שנוכל להיענות לדרישות הדחופות של חברינו, הממתינים 
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להגדיל ולפתח את הכפר." הוועד מבקש שמנהל הבינוי כבר עשר שנים, וגם 

 200עד  150את השטח של מקק"ל לקבל  והשיכון יקיים את הבטחתו ויסייע לו

 .בדרום הכפר ,דונם

המשא ומתן עם ועד כפר אז"ר, בדבר פיצויים  מסיימים את 50תחילת ינואר ב

ל"י  42 סך של: הוא יקבל , להקמת שיכון "ישי"הדונם 310עבור השטח של 

 צול 7 עבור כל דונם )סכום הכולל את ההשתתפות לקק"ל ואת הצינור של

כנית ותהלגבי   למהנדס גנוסרה פונ  , הוועדלאורך השטח(. בהמשך אותו חודש

לקבלת הצעות לפיתוח השטח.   - "סינדיקט א"י לבניין"חברת , ול"ישי"לשיכון 

בסוף יוני הוזמנו (, ואביבבתל  בקריה) מוגשות התכניות לאישורן ,באמצע מאי

וועד ה תבישיב .)סוקולינסקי(רמח המהנדס חיים מתכניות לאספקת מים, 

בקשר  ,"ישיאגודת "נציגי הפגישה עם מסחרי ועל תוצאות  באמצע יולי, מדווח 

האחד בסך  -לגודל התשלומים לכפר אז"ר, ועל מסירת שני צ'קים למסחרי 

אנשי כפר אז"ר ירידת עד "ימומשו לא  ראש ,ל"י 3,000ל"י והשני בסך  10,000

 "דחפר". , לחברת מגרשים שבעהאושרו עוד  ,לאחר חודש. "מהשטחים

 

הקרן ניית פמ נמשכים. זאת ניתן להסיקידי הוועד, -הכפר, עלהרעיונות לפיתוח 

: "נודע לנו על 51, לקראת סוף מאי אונוה האזורית מועצהליו"ר הקיימת 

אונו, לחלק כמה מגרשים בסביבות השכונה, שכונת "יוזמה" בקרב אנשי 

. נא נולמטרות מלאכה. הננו להדגיש, כי פעולה זאת אינה חוקית ובניגוד לרצונ

 לוועד הכפר. נשלח המכתב  ." העתק"יוזמה" זאתלמנוע כל עזרה לביצוע 

 

 ובחזרה לקשר עם שיכון "ישי":

בתי הוראה לקבלן להפסיק את בניית היסודות של הוועד  נתן ,51באמצע יוני 

שילמו את  טרם, היות ו)הממוקמים בתוך שיכון "ישי"( עובדי חברת החשמל

 , מסחריאת היסודות. לאחר חודש ןלבנות בעצמ , רצו"דחפר"הדרוש. משפחות 

 בקשמ ,52בתחילת ינואר . מהמלט הדרוש 50%השיכון  יקבלבקרוב כי מבטיח, 

 . נם, על חשבויהםלהתקין מאור ברחובות ,חברת חשמלמשתכני הוועד מ

 

ביבר )בסוף מאיר גורן ואבישי , )ספקטור( פורתחיים  - "ישי"סוכם עם נציגי 

ידה, עבור -(, שעל האגודה להמציא חשבון, על כל ההשקעות שנעשו על52מרץ 

 15,000בסך עבור הפיתוח, הפיתוח. האגודה גם מתחייבת להכניס את חובה 

שנים. כל בעלי המגרשים יישאו  שמונהשטרות אישיים שפירעונם עד ל"י, ב
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ידי האגודה. באמצע אוגוסט מציג גרינברג את חישוב -בהוצאות, שנעשו על

 318בתים על שטח של  245 -העלות לסידור רשת החשמל לכל שטח הפיתוח 

דונם. הוא מדגיש, שהחישוב לבתים ייעשה באופן אינדיבידואלי. בהמשך 

ל"י עבור  75מחליטים בישיבה לדרוש מהמשתכנים הבודדים לשלם מייד 

 ,, ולנכות סכום זה מהסכומים שכבר שולמו עבור החומר. בסוף השנההרשת

 ,שימה מפורטת של המשתכניםרלהמציא לוועד הכפר  מתבקש "ישי"ועד 

חלקה בגוש, שמות הילדים )כולל תאריכי לידה( והכיתות בהן הכולל מספר 

יארגן רק את העברת חלקות הבודדים כי מודיע הוועד,  53ילמדו. בסוף אפריל 

, תתבצע רק לאחר שישלמו את המגיע "ישי"אבו. ההעברה לגבי משתכני בט

( דווח, כי 17.5.53-ב) ת אונוקריימהם עבור הפיתוח. בישיבה האחרונה עם ועד 

, לגבי המגרשים היותר גדולים של "ישי"בשעתו לא הוכרע הסכם הפיתוח עם 

נטיעות , שאם ייעשו "ישי"עם הוועד הקודם של סוכם הבודדים. המשתכנים 

המשתכנים  כספיכי . מתברר, אותם משתכנים עבור םישל ואבאזור הפיתוח, ה

, שרק אחרי "ישי" ועד הוסכם עםבהמשך . "ישי"ל הבודדים, אכן הועברו

לגבי החיבור  ,יקבל חישוב לחברת החשמל ואהלוועד הקריה,  ואת חוב ישלםש

המגרשים הגדולים שלם גם עבור י "ישי"וועד . הצעת זיידמן, שהחשמל לרשת

 לפני החיבור לחשמל, התקבלה ללא התנגדות.

 

 .במבוא( )כאמורבנפרד   - ישי""תהליך הקמת  שיכון תיאור 

 

 האזורית למועצה פותהצטר

 

)מהישובים  "גוש יהודה"גוש השרון", לשעבר "בישיבת ועד יישובי העובדים 

חקלאי טיפל בחלוקת הקרקעות הנטושות לעיבוד אשר צפונה לתל אביב(, 

כי ", 48ובהקמת מועצות מקומיות אזוריות, מגיעים למסקנה בסוף ספטמבר 

 "עם הקמת המועצות האזוריות, על ועד הגוש לסיים את תפקידו.

,  בהמלצת ועד הגוש הפועל עדיין, להתייעץ עם גורי 49ועד הכפר החליט בינואר 

לגבי הכדאיות לשנות את הסטטוס המוניציפאלי מוועד הפועל של ההסתדרות, 

ולגבי העדיפות בין מועצה מקומית לאזורית. לאחר  ולעבור מ"ועד" ל"מועצה"

הצעתו בפני  בירור נוסף והתלבטות, העלה הוועד )בתחילת נובמבר( את
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האסיפה הכללית, להיכנס בתור ועד מקומי לתוך המועצה האזורית. הוועד 

תשמש יסוד אשר בהתאם לחוקת "המועצה האזורית עמק הירדן", כי הבהיר, 

לכל ועד מקומי יש שלטון פנימי מלא, ושאין : "האזורית אונו"המועצה לחוקת 

הצעה. לאחר כחודש האסיפה אישרה את ה "חשש מפני השתלטות האזור עליו.

)בתחילת דצמבר( מודה זיידמן לגורי על חוות דעתו  ועל עזרתו "במציאת הדרך 

הנכונה לעיצוב דמות שכונתנו". הוא מדווח לו על ההחלטה להצטרף למועצה 

גבעת ברכה: הקשר עם אזורית, יחד עם אפעל וכפר אז"ר, וממשיך לגבי 

ללתה( בשטח שלנו, כי )א( "החלטנו לכלול אותה )או לבקש מהממשלה את הכ

הבתים שלהם, )ב( אין אפשרות  25אין באפשרותנו לוותר על כל השטח, בגלל 

טכנית לתחום גבול בינינו ו)ג( אין להם אף לא אחד מהשירותים החיוניים לכל 

 "וכפי שהעבר הוכיח, אין להם גם את היכולת להקימם. .יישוב עצמאי

  

רולר וזיידמן יהיו נציגי הוועד במועצה שטי ,הוחלט 49 באסיפה באמצע דצמבר

האזורית, ואת המקום השלישי להציע לצבייר, יו"ר ועד גבעת ברכה. בתחילת 

החליטה האסיפה, כי היות ולא ידוע כמה זמן יעבור עד שחוקת  ,50ינואר 

על הוועד . ידי בחירות חדשות-המועצה תאושר, יש לחדש את כהונת הוועד על

 עד סוף כהונתו. אותו חייבשי ת התקציב החדש,החדש יוטל לבנות גם א

 

פונה ארגון המועצות האזוריות אל מועצה אזורית אונו,  ,בסוף נובמבר

היו כלולים במועצה הכפרית פתח  6495-6494בהבהרה ובבקשת עזרה: "גושים 

תקווה ונוצר מצב, שעכשיו הם כלולים בשתי המועצות. פנינו בבקשה לממונה 

על המחוז ולמשרד הפנים, להוציאם מהמועצה הכפרית פתח תקווה ולהשאירם 

האזורית אונו. גושים אלו כוללים את גבעת ברכה. עליכם להסביר את במועצה 

המצב לאנשי גבעת ברכה, ולשאול אותם לאיזו משתי המועצות הם רוצים 

  להשתייך." 
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ברוך טירולר, מימין לאדם  -חברי המועצה האזורית "אונו": מימין  בתמונה:

 -אל לאותו אדם זלמן מסחרי )יו"ר המועצה( ומשמ -החבוש בכובע מצחייה 

, ישעיהו זיידמן -שבתאי צבייר )יו"ר ועד גבעת ברכה(, שלישי לפני סוף השורה 

1951  

 

 תחילת הקשר עם המעברה

בעקבות החלטת המוסדות הממשלתיים להקים מעברה סמוך לכפר אונו, 

לקבוע מקום למעברה בהתאם , (9.10.50-ב) בישיבת המועצה האזורית  הוחלט

כבר לפני כניסת המשתכנים הראשונים )בסוף . "יהיה לשכנםבו אפשר "למקום 

דצמבר(, דורש הוועד שייבחר מנהל למעברה ולקבל רשימה שמית של 

המשתכנים. לאחר פחות משלושה חודשים לבוא ראשוני העולים, מדווח זיידמן 

ולזה  -משפחות  200לוועד: "בזמן שדנו על הקמת המעברה, היה מדובר על 

. מובן, 1,200ולא רשמית על  -ברים רשמית על אלף משפחות הסכמנו. כעת מד

שעל יישוב קטן כמונו, מכביד הדבר מאד. יש להודיע לסוכנות, שיפתחו 
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מעברה, כיוון שאין בכוחנו לקבל על עצמנו עול תוך ההמעברה ב עבורשירותים 

כזה. יש צורך להמשיך את הכביש עד המעברה ולדרוש מהסוכנות שיתנו שומר 

הגניבות. אינני סבור, שנוכל לספק מים עבור עוד אלף משפחות והייתי מפני 

התשובה מציע לחבר את המעברה )בקו אספקת המים( לתל ליטוינסקי." 

מוסדותיה, ללשאלת צבייר, אם הוועד יכול לסלק מעצמו את הדאגה למעברה ו

ולהטילה על המעברה, הייתה: "בין כך וכך אנו האחראים למעברה." מדיווח 

במחצית הראשונה  מספר המשפחות המתגוררות במעברה לגבי ,סוכנות לוועדה

היו  , עולה קצב הגידול המהיר בחודשים הראשונים להקמתה: בינואר1951של 

  849 -, במאי 686 -, באפריל 478 -, במרץ 224 -משפחות,  בפברואר  139 בה

 אוגוסט אמצעב לשכת הסעד במועצה האזורית,דו"ח בהתאם ל. 838ביוני  ו

 72: בודדים 19-משפחות ו 778 :נפש 3,541 המעברה מונה )באותה השנה(,

 613-"ספרדיות" ו 55"תימניות",  54משפחות "אשכנזיות" )רובן מרומניה(, 

 . יות"מזרח"

 

מגרשי בתוך המעברה בדרכם לכפר,  תושביכתוצאה מ"קיצורי דרך" שביצעו 

נזקים  -שתי משפחות )גרינברג יצחק ואדלר(, נגרמו נזקים לגדרות החצרות 

לנזקקים  הוועד  קיענה ,51לקראת סוף שילם הוועד לשתי הנפגעות. עבורם 

למרות , 52 לקראת קיץ .פעמית-נפגעו בשיטפונות, תרומה חדאשר , במעברה

 מים תת למעברה ללהמשיך  ם הוועדסכי, מכולו קשיים באספקת מים ליישובה

  תופעל הבאר השלישית.עד ש ,ת גינותייהשקללא . אך זאת ביתי לשימוש 

 

עם ו כפרעם השלה  קשרל מעברה,ל אספקת המים לבעייתהתייחסות נוספת 

 .)כאמור במבוא( מעברת אונובפרק על  ,בנפרד  - ת והמקומיתיהאזור המועצה

 

 ותרבות חברה

 

הוועד להודיע, כי חבר שיימצא חייב בחטא הוחלט בישיבת  ,40כבר בסוף מרץ 

ומעשה זה עלול לגרום נזק למטרות האגודה, יוצא  - פלילי, מוסרי או אי יושר

, על שימוש ללא רשות ברכוש מספר חבריםהושתו קנסות על  מהשכונה.

ועדת המשק הטילה חובת יום עבודה בתחזוקת רחובות ומגרשים  .האגודה

יחויב בתשלום יום עבודה.  ,א ימלא התנדבות זוציבוריים, ומודיעה כי מי של
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( שהוועד יעסוק בגניבות. לדעתו, זה נושא שיש 40)בספטמבר תנגד לוריה מ

שפלש וגידר לעצמו שטח ציבורי,  הוחלט חבר להעביר לרשויות הכלליות. לגבי 

( שהוא יסיר את הגדר מהשטח שלא שייך לו, תוך שלושה  43)בסוף אפריל 

עד יטיל עליו סנקציות. רק לאחר שחברי הוועד הגיעו לביתו ימים, אחרת הוו

להסרת הגדר, נערכה שיחה נוספת והוא הסכים להסיר בעצמו את חוטי התיל 

 חברים נגדכמה מצד תלונות  עלוהו 48בתחילת מרץ  מעל השטח השייך לציבור.

בהקמת ביתו, שביצעו , המסרב לשלם להם עבור עבודות י הכפרחבראחד מ

סירב לאחר ש -פנה למשטרה ולבית המשפט  ,סכסוך שפרץ ביניהםולאחר 

להזמנת הוועד גם סירב  אותו חברלמסור את הנושא לברור חברי. לאחר ש

 פומבי של הנושא.  , הוחלט לקרוא לאסיפה לברורהתלונה לברור

לם, למעט מקרים חריגים, התפתחו ביישוב חיי חברות טובים, כעולה או

"למרות התנאים הקשים, היה (: 1974מטרני, -ה בארי)אילנ ישרמדבריו של פ

המורל בין התושבים גבוה מאד. התפתחו יחסי חברות וכולם הרגישו את עצמם 

כמשפחה אחת. מידי ערב שבת נהגו לבלות בבית אחד החברים. הייתה גם עזרה 

העם, החלו להביא מרצים להרצאות -הדדית בין החברים. כשנפתח בית

ים של רביעיות מנגנים. אחד החברים שעסק בהקרנת ולעיתים אף קונצרט

העם,  גן, החל להביא מידי יום שישי סרטים להקרנה בבית-סרטים ברמת

הקולנוע". יותר מאוחר, נמצא בית  כשכל תושב מביא אתו את הכיסא ל"בית

 ."אור און הקולנוע-עד לגמר בניית בית  -אריזה ישן בו הקימו בית קולנוע קיצי 

הייתה אמורה ש מאת ד"ר בבלי, מעיד על הרצאה ,48ספטמבר סוף מסמך מ

צבעוני על  סרטקרנת ולה - במסגרת ערב המוקדש להר הצופיםלהתקיים 

המדע בבניין "על אמור היה להרצות  המרצה. ירושלים והאוניברסיטה

ישובים בהם סניפים לאגודת שוחרי הרצאות בימסגרת )ב "מדינתנו

 .(האוניברסיטה

 

העם, הוחלט  טירולר להעניק לו זיכיון להצגות קולנוע בבית בהתאם לבקשת

והוא נדרש להביא חוזה מאת עו"ד  ,(47סוף אפריל באופן עקרוני בחיוב )

ההסתדרות. הוסכם, שהוא יכניס את הריהוט הנחוץ )כיסאות( והוועד יחזיר לו 

מהכנסותיו  10%ישלם לשכונה  שיוציא למטרה זאת. טירולר ,את הסכום

, חותמים עם 48באמצע נובמבר  ברוטו )החוזה הוארך לאחר כשנה וחצי(.

מספרת  טירולר  על חוזה למתן רישיון להצגות קולנוע, לפי הרישיון הקודם.

"עבדתי אצל טירולר, כאשר הקרין סרטים אסתר פרידריך )מבנות המייסדים(: 
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לירות לחודש. בבית העם ניהלו את חיי  4י בבית העם, בתור מתורגמנית. קיבלת

התרבות בכפר. בקיץ הוקרנו הסרטים על הקיר המערבי, כאשר כל מי שרצה 

מרחיבים את ההסכם לגבי הקולנוע  52בסוף יוני  ".לראות, הביא כיסא מהבית

. על )גולני( שרגא נסקייעם טירולר, שיכלול גם את וולך אסתר, כץ סמי וגומול

חוק ולהתחיל בהקדם בבנייה. לאחר חודש, מחליטים  החברה להירשם כ

למסור לחברת הקולנוע שטח של ארבעה דונם לבניית הקולנוע, בהתאם 

בניין הקולנוע  .תוך חמש שניםו -כנית גנוסר, שעליו יוקם אך ורק קולנוע ולת

מחזור הראשון של בית הספר )ביוני ההיה גם מקום לקיום אירועים, כמו סיום 

 שנה(.הבדצמבר באותה )לרגל הקמת המועצה המקומית  (, ועצרת54

 

 

 
 

 1954, קולנוע "אור און", היה בין בית ספר "ניר" לרחבת "דרכטן" בתמונה:

 

 כנית גנוסר(ובהתאם לתבית ההסתדרות )מקצים שטח לבניית  ,52בסוף אפריל 

ל"י עבור חיבור למים. בסוף נובמבר  100דורשים כמו כן,  .חמישה טון מלטו

ומעבירים את  ,(המגינים )ברחוב  האייזנשטיין את ביתמשפחת מחזירים ל

 .ברחוב פנקס() שכנו בו, למבנה החדשאשר מוסדות ההסתדרות, 
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 עשורה חגו הגיבורים" "גן

 

לקבוע עם מועצת פועלי בני ברק, אזכרת  ,(48הוועד החליט )בתחילת אוגוסט 

. האזכרה נקבעה 16.7.48-אבל לזכר מיכאל וולך, אשר נפל בקרב על קולה ב

באותה ישיבה, החליט הוועד לנטוע גן על המגרש  לנפילתו. ל"יום השלושים"

הציבורי, מול גן הילדים ובית הספר, שייקרא על שם המנוח "גן מיכאל". לאחר 

                                               באסיפה  .(לא"י 30תמורת ) כשנה, פונים ל"גנן אדריכל" לתכנן את הגן

שם כל -עללקרוא לגן הצעת אסתר וולך תקבלה , ה(1950בסוף ינואר ) הכללית

הצעת הוועד לקרוא לרחוב לכך, התקבלה -איחללי מלחמת השחרור מהשכונה. 

בסוף אוקטובר הוחלט גם  .)כיום רחוב "מיכאל וולך"( הראשי "רחוב מיכאל"

החלטה לא מומשה בתקופת הוועד אולם ה, דרטה ב"גן הגיבורים"על הקמת אנ

 הנוכחי. 

 

 הגן(. "ארכיון קריית אונו") "גן הגיבורים" נערכה גם חנוכת ,במעמד חג העשור

לזכר ארבעה מתושבי הכפר, שנפלו במלחמת העצמאות: זאב ליטוין,  הוקם

פרסלר, נפלו  אברהם פרסלר, מיכאל וולך וצבי הניגסברג. זאב ליטוין ואברהם

(. זאב, נפל בכיבוש כפר טירה ונקבר בתל מונד. הוא 13.5.1948-בבאותו יום )

שאול, עמיקם, משה  -רבקה ואלחנן, ארבעה  אחים  -השאיר אחריו הורים 

חנה. הבן שנולד לאחר מותו נקרא בשמו.  -)מוסה( וישראל, וכן אישה בהריון 

ושני אחים  רגינה ויוסף -ורים אברהם נפל בכפר סבא הערבית והשאיר אחריו ה

לא נודע. מיכאל וולך נפל בקרב על של אברהם הודה. מקום קבורתו יחנה ו -

( ונקבר בנתניה. הוא השאיר אחריו את אשתו אסתר 16.7.1948-במשלט קולה )

נירה )בת עשר( ויונה )בת ארבע(. צבי הניגסברג נפל מדרום  -ושתי בנות 

ונקבר בבית הקברות בקיבוץ רביבים. הוא ( 12.12.1948-בלרביבים שבנגב )

הרחוב  שושנה וחנה. -עליזה ואברהם, ושתי אחיות  -השאיר אחריו הורים 

לזכר השלושה נקרא  שמו ורחוב "השלושה"-על , כאמור,"מיכאל וולך" נקרא

  האחרים: זאב ליטוין, אברהם פרסלר וצבי הניגסברג.

 

כאחת  מוערכת ,עם אמהמרבית שנותיה  שחיה ,(29.9.1985-בנפטרה ) לךיונה וו

 .בישראל חשובותה המשוררות
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נבחרה "ועדת חג העשור" )לוי, ד"ר לוין, זהבי, וישיניאק  ,50בתחילת אפריל 

. אריה(-, בנוסף לחברי ועדת התרבות )שקדי, לוריה ובן. וזאת,שפיגלשטיין( גב'ו

 ,בתחילת יוני .גהוצאות לחהעבור  ,ל"י 1הוחלט להתרים את החברים בסך כן 

החזרת הקהל מ"נשף העשור" ומתקשרים ל אוטובוסיםמזמינים בחברת "דן" 

הזמנות לאירוע מפרסמים  כפר.התיבת מאמר על כלגלילי, עיתונאי "דבר", ל

"הזמנת ידידים ומכרים  , שכותרתה:"על המשמר"ו בעיתונים "דבר", "הארץ"

 .ביוני כ"ו סיון תש"י" 11ביום א' לחגיגת העשור של שכונתנו, אשר תתקיים 

הנפת דגלים, הצגות ילדי הגן  :כנית מפורטת של החגיגהוכוללת ת ההזמנה

רגל, פתיחה לברכות ליד שולחנות ערוכים, סרט -, משחק כדורת הספרובי

השכונה והתפתחותה, חנוכת גן הגיבורים, חלק אמנותי  קמתדוקומנטרי על ה

  "חג העשור" בליווי תזמורת מכבי אש. זלצמן, ריקודיםובהשתתפות טימן 

שלכבודו הוארו לראשונה רחובות הכפר בחשמל.  מאורע, היה (11.6.1950-ב)

  "מועצה אזורית אונו"ילובם בשעל  ,במעמד זה התבשרו התושבים

 אושרהשם  ."קריית אונו"הכפר ל הצעה לשינוי שםהוכרזה  ה( ו1.9.1950-ב)

  .52 ינוארב ידי הקרן הקיימת-על
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 המעבר למועצה המקומית

 

 

זיידמן, יו"ר הוועד היוצא, מוזמן לישיבה הראשונה של הוועד החדש ישעיהו 

ידי הוועד. -(, למסירת דו"ח על פעולות שנעשו על1953)שנבחר בחמישה במאי 

מנת לבחור -, לפי הזמנת אור, נציג משרד הפנים, על21.6-הישיבה התקיימה ב

 לוועד החדש.בה יו"ר 

 

נוסף פה, -בעל יעקב כהן, שנבחר כיו"ר הוועד, מציע לזיידמן למסור דו"ח 

"דיוני הוועד משתקפים בכתב, ואלו עיקרי דבריו: אשר מסר לדו"ח 

בפרוטוקולים של הישיבות, שהתקיימו באופן קבוע. בשטח הפיתוח ראינו את 

ולהפעיל באר חדשה  ת הספרהמפעל שלנו, כיוון שאיפשר לנו להקים את בי

 ומוצלחת. "ישי" מהווה עדיין גוף אחד ומלוכד ואת החוב המגיע לנו ממנו,

ידי אי מתן אישור לחיבור מים לבתים. פנינו -חשבון הפיתוח, הבטחנו על-על 

גם לקרן הקיימת, שלא תאשר רישום וחכירה בלי הסכמתנו המפורשת. חשבון 

 ,ת הספרתחלנו לבנות אגף שני לבימפורט של חוב הבודדים נמצא במזכירות. ה

לא יקפא על שמריו, אלא  ת הספרולקחנו הלוואות למטרה זאת. אנו רוצים שבי

, הוא נכס יקר, אולם הוא ושיוכל לפתוח גם כיתות המשך. יעקב גורן, מנהל

מוכן להתמסר לתפקידו רק בתנאי שיוכל לקלוט את התלמידים בכיתות. לגבי 

יף, שיכסה שליש מהוצאות הגנים. הצענו להשתתף הכנסנו בתקציב סע -הגנים 

, אם האגודה תגייס את 40%-של אגודת ישראל ב ת הספרברכישת חדר לבי

, ת הספרהשאר. דרשנו מ"רסקו" הבונה את השיכונים, להשתתף בהקמת בי

הם הקימו בניין למעון ובניין לגן. קנינו את בית האריזה,  -אך הם מתחמקים 

צריכים להפוך אותו לגן. הדתיים ביקשו רשות להתפלל בו כנית היינו וולפי הת

שלושה ימים, ומאז לא רוצים לעזוב אותו. עם הקמת בית כנסת, נוכל לקבל 

את הבניין בחזרה. עשינו נטיעות והעצים כבר מלבלבים. לגבי טלפון? הם עונים 

 כנראה בלי סקנדלים לא נקבל טלפון."  -כי כל הקווים תפוסים 
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(. בראש 5.5.53-נבחר בש)  הישיבה הראשונה של הוועד החדש בתמונה:

)יו"ר הוועד היוצא( זיידמן  ישעיהו  השולחן אור )נציג משרד הפנים(, משמאלו

היימן,  יעקב :, בהמשך ובכיוון השעון)יו"ר הוועד החדש( כהןיעקב ומימינו 

ברוך קנדל, , מרקוביץמרדכי , שהרבניויקטור  סון,ינלויוסף צדוק, שלום 

 21.6.1953ויעקב רענן )מזכיר הוועד(, ציפרשטיין חיים ויקטור והבה, 

 

חברי הוועד החדש היו: כהן יעקב )יו"ר(, היימן יעקב, ציפרשטיין חיים, לוינסון 

ברוך.  יוסף, צדוק שלום, והבה ויקטור, שהרבני ויקטור, מרקוביץ מרדכי וקנדל

 מתוך תשעה חברי הוועד, רק היימן נמנה על מייסדי הכפר. 

 

, מציע היימן לתבוע הקמת מועצה 1953 בספטמברכבר  ,בישיבת הוועד

ואופי המקום,  בקריית אונו מאחר שלדעתו, המבנה החברתי . וזאת,מקומית

אינו מאפשר כפיפות למועצה האזורית. בסוף דצמבר, שוב מעלה היימן נושא 
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בגלל )תוך כדי דיון בבעיות שונות ולאור שיתוק פעילות המועצה האזורית זה, 

: "הבעיה היא שהסטטוס של המועצה האזורית אינו הסטטוס (מחלת מסחרי

של התושבים. יש כאן כפילות  80%עד  70%-המתאים לקריית אונו, המהווה כ

, בעבודה ובזבוז כספים. לדעתי, על הוועד המקומי לדרוש בתוקף ובהקדם

הקמת מועצה מקומית." תגובת כהן הייתה: "אמרתי בהתחלה, שאם יובטח 

 .שקריית אונו תהיה אחראית למועצה האזורית, למעשה הישגנו את הדרוש לנו

זה אינו משנה מעצם  לא, מועצה מקומית קריית אונו או היא תיקראאם 

כל העניין. מבחינה מעשית, יש לנו במועצה את הדרוש. אם מישהו חושב שנו

להשיג סטטוס של מועצה מקומית בלי המעברה, הוא טועה. חוץ מעבודה יעילה 

לא ויותר, אינני רואה את זה כנכון והוגן כלפי תושבי המעברה, לבקש מועצה 

. זה חלק של היישוב שלנו ויש לדאוג לזה. אסור להתחמק אותהלהזכיר 

שאנו מקבלים  מהעומס. לא נראה לי שנצליח, מבלי שנדגיש בפני משרד הפנים,

אין דרך קצרה יותר מאשר " :מרחיב הרבנישעלינו את הדאגה למעברה." 

המעברה. תוך  אתדרישה מיידית למועצה מקומית, בתנאי שאנו משתפים 

שנתיים תחוסל המעברה. במעברה שלנו אין הרבה חוסר עבודה ואנשיה חונכו 

 "לחיים עצמאיים. הם יכולים לעזור לקיומה של אונו ולגידול אוכלוסייתה.

חברי הוועד המקומי הגיעו "שמציע לקבל החלטה,  , היימןלסיום הדיון

ועצה האזורית, והם אפשר להמשיך במסגרת המ-אי לאור ניסיונםכי למסקנה, 

שתשנה את מצבנו ומצב  ,מבקשים מהיו"ר לברר את האפשרויות למציאת דרך

ידוע שחברי מפא"י  " לדבריו,מועצה מקומית או בדרך אחרת.כ ,התושבים

את ידם. כהן מציע כי  , ולכן יש לחזקבוועד רוצים בכך והם נתקלים בהתנגדות

 שהרבני ידבר עם החברים במעברה.

 

שהמבנה המוניציפלי  ,הסביר היימן ,54בתחילת פברואר  הוועד בפתח ישיבת

אשר דברים, שלדבריו גם הביע בישיבה הקודמת  -הנוכחי אינו מתאים ליישוב 

זאת הייתה דעתו גם לפני הבחירות. לדבריו, מועצות אזוריות הן ו - דנה בנושא

ב גופים המכילים ישובים בעלי אופי חקלאי בלבד, שאינם יכולים להיחש

בעוד לקריית אונו, יש את הנתונים לקיים בעצמה, את  -כגופים מוניציפליים 

התקבלה הצעת כהן )בהתנגדות  ,השירותים הדרושים לתושביה. לאחר דיוןכל 

לוינסון ובהימנעות מרקוביץ(, האומרת: "לאור חוסר האפשרות לספק את 

ה השירות והצרכים של המקום, במסגרת הנוכחית, אנו תובעים הפרד

 מהמועצה האזורית והקמת מועצה מקומית מיוחדת לקריית אונו."    
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המאמץ לשינוי הסטטוס הצליח, ובאמצעות "איגרת לתושב" בערב ראש השנה 

פלי של יהצליח להביא לשינוי המעמד המוניצכי תשט"ו, מבשר הוועד המקומי, 

ומעברת תכלול את קריית אונו אשר קריית אונו ועל הקמת המועצה המקומית, 

בקשה לעיתון "דבר", לפרסם את  מעבירים. בהמשך, מ15.9.54-האונו, החל מ

התקיימה הישיבה הראשונה של המועצה  7.11.54-"ב ההודעה הבאה:

ידי שר הפנים. התפתחות המקום וגידול -המקומית קריית אונו, שמונתה על

מת צרכיו, פרצו את המסגרת הקודמת של המועצה האזורית אונו, ותבעו הק

מועצה נפרדת לקריית אונו. בהתאם לבקשת הוועדים המקומיים בקריית אונו 

ובמעברה, צורפה המעברה לתחום שיפוטה של המועצה המקומית החדשה. 

במועצה תשעה חברים, בהנהגת רשימת ההסתדרות. כיו"ר המועצה נבחר יעקב 

( ויעקב כהן )נציג ההסתדרות(, וכסגניו נבחרו דוד צ'יטאיאט )נציג ההסתדרות

ידי משרד הפנים, היו: -היימן )נציג הפרוגרסיביים(." שאר הנציגים, שמונו על

כצנלסון משה ושמש נאג'י )נציגי ההסתדרות(, משיח שמואל )נציג הציונים 

הכלליים(, צדוק שלום )מסיעת התימנים(, מרקוביץ מרדכי )מהרשימה  

 ת למועצה המקומית הדתית( ולוינסון יוסף )נציג  חירות(. גם לאחר הבחירו

 .1969התמיד עד תפקיד בו   -(, המשיך כהן לכהן כראש המועצה 1957-)ב

 

 

 

 סוף דבר""                                                

 

 

ידי אנשים -שהוקם על, לא עוד שכונה או כפר -בשנת השמונים של קריית אונו 

שיכוני עולים המקיפים אותה. שרק הגיעו לארץ, לא עוד מקבץ של צעירים 

את כל קבוצות העולים שהצטרפו  ,בתוכה קריית אונו הצליחה לשלב ולמזג

 ,היא עיר גדולה ופורחת קריית אונואליה במהלך השנים, לקהילה אחת. 

בזכות מיקומה, מערכת החינוך שלה וחייה  - המהווה מקור משיכה לרבים

הבאים אחריהם. על כך התודה, הקהילתיים. ועל כך, התודה למייסדיה ולכל 

  שנות קיומה."הנהגות היישוב", במהלך עשרות ללכל הפעילים ו
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 מקורות                               

 

ואלבומים משפחתיים של המייסדיםתמונות "פיקיוויקי" הארכיון         

 

פישר, "תיקי משפחות מייסדי כפר אונו"-ארכיון תמרה רשף  

 

לחקר "מחקרים: עבודות המוסד אליעזר, "כפר אונו", בתוך ברוצקוס   

  של   הכללית ההסתדרות  הוצאת  שני,   חלק והתכניקה",   הבניה        

והמודדים  והסתדרות המהנדסים, האדריכלים העובדים העברים         

     1944  בארץ ישראל,      

  

 הארכיון ההיסטורי של קריית אונו

 

דיגיטלי של קריית אונו-ההיסטוריהארכיון   

 

 "חנוכת כפר אונו" )סרטון שצילם ברוך טירולר(, ארכיון קריית אונו

 

2001הטלוויזיה  הקהילתית,  מאי   (,סרטון) "סיפורה של  מעברת אונו"  

 

ת אונו", המועצהיעשור למועצת קר -"עשרים וחמש שנה לקרית אונו   

1964המקומית,        

 

 "עשר שנים ראשונות" )סרטון שצילם ברוך טירולר(, ארכיון קריית אונו

 

2020פורת נילי, מייסדיה וראשוניה של קריית אונו, יוני   

 

2020-2019 ,עם בני משפחות הראשונים ראיונות  

  

זיידמן, "מייסדי  כפר אונו,  משפחות -פישר, נילי פורת-תמרה רשף  

",  הארכיון   1942 -1939נת  רסקו"  מייסדי  "שכונת  אונו"  ו"שכו      

   2019ההיסטורי הדיגיטלי, מרץ     

 


