
 מייסדי וראשוני קריית אונו
 תאריכים ומספרים

1937 - 1969 

               2021 מרץנילי פורת,                                

 

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

 :   1942סוף   - 1939"שכונת אונו" ו"שכונת רסקו", סוף  - 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  13הפלמ"ח ותחילת רמז(. מרבית        

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

 צפונה, רופין וסוקולוב(. שמות כל משפחות המייסדים, בפרק:       

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

 13.2.1940: טקס העלייה על הקרקע* 

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

 ת ב"שכונת רסקו"משפחו 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 1947המשפחות הראשונות הגיעו ביולי  20:  מייסדי "גבעת ברכה"* 

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

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

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

 חודשים:  הכפר שיכל ארבעה מבניו בהכרזת המדינה ומלחמת העצמאות* 

  1948דצמבר -מאי       

 ב"גבעת ברכה"השאר בכפר  ו מאה - 250: 1950בתחילת   משפחותמניין ה* 

 11.6.1950: חגיגת העשור ל"כפר אונו" וחנוכת "גן הגיבורים"* 

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

ידי "הקרן  -,  ואישורו על1.10.50-: "קריית אונו" בההחלטה על שם משותף* 

        20.1.52-הקיימת" ב

 



הכוללת את "גבעת ברכה", "כפר  - הצטרפות למועצה האזורית "אונו"* 

  1950"אפעל", באוגוסט ו אז"ר" 

 : המעברה* 

 1950העולים הראשונים הגיעו למעברה בדצמבר        

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

 ו מאיר יעקוביידי מנהל-השם נבחר על - 8.6.1956-ושמו הוענק לו ב       

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

 ו יהודה כהנאידי מנהל-השם נבחר על - 15.4.1960-ושמו הוענק לו ב       

 משפחות )דיווח הסוכנות( 838היו במעברה  1951בסוף יוני        

        אותה לכפר המעבר לצריפים ופתיחת הכביש  המחבר תחגיג 28.8.1952-ב       

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

 )דיווח לשכת הסעד במעברה(        

 משפחות(  800-נפש )כ 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       

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

 לו. השם "ניר" הוענק מנהל יעקב גורןהעם   - הממלכתי קריית אונו"       

 ההורים(     ידי ועד-)על  להקמת הכפר "חברת "נירסיוע לזכר  27.6.1955-ב       

)של אגודת  1950-ב בית יעקב" -תחילת הלימודים בביה"ס "יסודות התורה * 

 ישראל(, עם המנהל אלתר שיינר

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

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

 "גבעת ברכה", עובדי חברת החשמל, חברת "דחפר" ומשפחות בודדות       

 ק שדה, בעיקר רחובות בלינסון, יצח -)בין רחובות טרומפלדור לדב הוז        

 כצנלסון, חלקו המערבי של הנשיא  ואוסישקין(       

, בהן החליף יעקב כהן את ישעיהו 5.5.1953-בבחירות מוניציפליות ראשונות: * 

 זיידמן, כיו"ר הוועד

ויעקב כהן בתפקיד יו"ר המועצה עד  15.9.1954-: בהקמת המועצה המקומית* 

 1969סוף נובמבר 

 מנהל העם   1.9.1960-)ברחוב פנקס( ב תיכוןתחילת הלימודים בביה"ס ה* 

 יצחק בן צביהנשיא השני  לזכר ,1963 שראל אליסף. השם "בן צבי" ניתן ביוני י

 1.9.1962-ב תחילת הלימודים בבי"ס "נבטים"* 



 1964בנובמבר  תחילת איכלוס שכונת "קיראון"* 

 1965בסוף  תחילת איכלוס שכונת "רימון"*

שם ה .לירוןמנהל אהרון , עם ה1.9.1965-ב תחילת הלימודים בבי"ס "שרת"* 

 "שרת" ניתן לזכר משה שרת, ראש הממשלה השני ושר החוץ הראשון

  1966בסוף  תחילת איכלוס שכונת "ירון"* 

)במבנים שהתפנו מבי"ס  1969-ב תחילת הלימודים בחטיבת הביניים* 

 "תלמים", אשר תלמידיו עברו לבי"ס "שרת"(, עם המנהלת חנה בוקצ'ין

 


