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  הרקע להקמת המעברות                                              

 

נפש, עלו  900,000מעל  -עם קום המדינה )ויקיפדיה(, החלה עלייה גדולה של יהודים לארץ 

, 28.3%-ישראל בלמדינת ישראל בעשור הראשון להקמתה. בשנה הראשונה גדלה אוכלוסיית 

. בתחילה יושבו העולים במחנות עולים או במחנה 15.2%ולאחריה בעוד  16.7%-בשנה שלאחריה ב

מעבר, אך הגידול הרב במספרם, הצפיפות והתנאים הקשים ששררו בהן, חייבו מציאת פתרון 

חלופי. לוי אשכול, ששימש אז כגזבר ומנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, פעל 

תחילה לאכלוס עשרות אלפי עולים בערים מעורבות )לשעבר(, בשכונות בהן התגוררו ערבים עד 

ובמקביל, עודד הקמת עשרות נקודות התיישבות  -מלחמת העצמאות, או בכפרים ערביים נטושים 

ואשכול בראשם, כי פתרונות האכלוס  -חדשות. כאשר התגברו גלי ההגירה, הבינו המוסדות 

נותנים מענה למצוקת הדיור, כמו גם לחוסר המעש של העולים, ובכך גם מעודדים הקיימים אינם 

כנית חדשה, שבמסגרתה יוקמו ברחבי הארץ ואת תלותם הכלכלית במוסדות. כך הגה אשכול ת

"שיכוני עולים", או "שכונות עולים", בסמוך ליישובים ותיקים. זאת הייתה צורת התיישבות, 

". הרעיון היה, לאפשר לעולים תעסוקה ביישוב הוותיק, הסמוך שכונתה יותר מאוחר "מעברה

למקום מגוריהם. זאת, מתוך שאיפה למיזוג ביניהם, בעתיד, בתהליך שיסייע בשילוב העולים 

ובצמצום עלויות מימונם. חוסר המעש והתלות הכלכלית, תוכננו להיפתר גם באמצעות עבודות 

הקמת המעברות בפריפריה, תיצור פיזור אוכלוסין, יזומות, של הממשלה. הממסד גם האמין, כי 

, הוקמה המעברה הראשונה )בהרי ירושלים(. בפועל, הוקמו 1950שיתרום לביטחון המדינה. במאי 

מעברות מרוחקות )כמו ירוחם(. סוגי המבנים  31-מעברות, בסמיכות ליישובים ותיקים ו 98

 , אזבסטונים )מאזבסט( וצריפונים )מעץ(.הנפוצים היו: אוהלים, בדונים )מבד(, פחונים )מפח(

 

עיון בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממחיש את גודל וקצב גידול האוכלוסייה, בשנים 

גם באופן יחסי לגודל לאוכלוסייה הקולטת. בהתאם לשנתון  -הראשונות לאחר הכרזת העצמאות 

ה המרכזית לסטטיסטיקה, ידי הלשכ-, השנתון הראשון שפורסם על1950הסטטיסטי לישראל 

נפש.  43,000-)תוך פחות מחודשיים(, גדלה אוכלוסיית היהודים ב 31.12.48ועד   8.11.48-מה

. 1,014,000כבר כללה   1949נפש ובסוף  759,000כללה  1948אוכלוסיית היהודים בסוף שנת 

מהיקף  גידול הקרוב לשליש -נפש )מעל רבע מיליון( בשנה אחת  255,000כלומר, נוספו 

 189,000גידול בסך  - 1,203,000מנתה האוכלוסייה היהודית  1950האוכלוסייה הקולטת. בסוף 

 1952נפש, בסוף  201,000גידול של  -נפש  1.404,000מנתה אוכלוסיית היהודים   1951נפש, בסוף 

 היא מנתה כבר 1953נפש, ובסוף  46,000גידול של  - 1,450,000מנתה אוכלוסיית היהודים 

 נפש.  33,641גידול של  - 1,483,641

 1952)אתר "נוסטלגיה ישראלית"(, ועד סוף  500,000-, הגיע לישראל העולה ה1950בנובמבר 

. בהתאם לשנתון הסטטיסטי לישראל 300,000)כעולה מפרסומי השנתון הסטטיסטי(, עלו עוד 
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נפש. מעברת אונו נמנתה,  68,945מעברות עצמאיות, שכללו  40, היו בארץ בסוף אותה שנה 1952

 ללא ספק, על אחת המעברות העצמאיות והגדולות.

 

 אונו כפרב המעברה הקמת                                              

 

בעקבות החלטת המוסדות הממשלתיים להקים מעברה סמוך לכפר אונו, הוחלט בישיבת המועצה 

התאם למקום "בו אפשר יהיה לשכנם". כבר לפני (, לקבוע מקום למעברה ב9.10.50-האזורית  )ב

כניסת המשתכנים הראשונים )בסוף דצמבר(, דורש הוועד שייבחר מנהל למעברה ולקבל רשימה 

לו ישעיהו  שמית של המשתכנים. לאחר פחות משלושה חודשים לבוא ראשוני העולים, מדווח 

ולזה  -משפחות   200בר על : "בזמן שדנו על הקמת המעברה, היה מדו)יו"ר הוועד( זיידמן

. מובן, שעל יישוב קטן 1,200ולא רשמית על  -הסכמנו. כעת מדברים רשמית על אלף משפחות 

כמונו, מכביד הדבר מאד. יש להודיע לסוכנות, שיפתחו שירותים עבור המעברה בתוך המעברה, 

המעברה. אינני סבור, כיוון שאין בכוחנו לקבל על עצמנו עול כזה. יש צורך להמשיך את הכביש עד 

שנוכל לספק מים עבור עוד אלף משפחות והייתי מציע לחבר את המעברה )בקו אספקת המים( 

לתל ליטוינסקי." התשובה לשאלת צבייר, אם הוועד יכול לסלק מעצמו את הדאגה למעברה 

ולמוסדותיה, ולהטילה על המעברה, הייתה: "בין כך וכך אנו האחראים למעברה." מדיווח 

, עולה 1951וכנות לוועד, לגבי מספר המשפחות המתגוררות במעברה במחצית הראשונה של הס

 -משפחות,  בפברואר  139קצב הגידול המהיר בחודשים הראשונים להקמתה: בינואר היו בה 

. בהתאם לדו"ח לשכת הסעד 838יוני  סוף וב  849 -, במאי 686 -, באפריל 478 -, במרץ 224

 19-משפחות ו 778נפש:  3,541במועצה האזורית, באמצע אוגוסט )באותה השנה(, המעברה מונה 

 613-"ספרדיות" ו 55"תימניות",  54משפחות "אשכנזיות" )רובן מרומניה(,  72בודדים: 

 "מזרחיות". 

 

 

בור העולים. אולם בפועל, בסוף שנות המעברה הייתה אמורה להיות מחנה של מגורים ארעיים, ע

עד סוף אותה שנה, עברו כל שוכני  1952תושבים. מאוגוסט  4,000-, היו בה עדיין כחמישיםה

תהליך שהגיע לסופו רק  -החל המעבר לבתי הקבע  1960האוהלים להתגורר בצריפים. בתחילת 

 אונו" המועצה האזורית"יוקדש לשנים הראשונות, במסגרת  הבא . עיקר התיעוד1964 אפריל ב

ה החדשהנהגה , אך יתייחס גם לתחילת תקופת ה1953מאי תחילת עד  הנהגת המעברה בתקופת ו

 . עד ל"חיסול"  המעברהו

, נמתחו האוהלים הראשונים במעברה, 1950בדצמבר יעקב רענן, מזכיר ועד כפר אונו, סיפר: "

היוו את רוב האוכלוסייה. כן היו בה . יהודי עיראק 1951לקליטת ארבעת אלפים נפש, תוך שנת 

עולי תימן, רומניה וצפון אפריקה. היום עוברים ברחובות יהודה הלוי, לוי אשכול ואחרים, ולא 

נוכל לתאר לעצמנו, שהאנשים התגוררו באותו אזור באוהלים: בתוך שדה קוצים השורץ נחשים, 

שיטפונות וגרמו סבל ונזקים, בלילה חושך ללא חשמל ופחד ממזיקים, בחורף פקדו את המקום 

וכן בתי השימוש, תעלות פתוחות של מי שופכין דלוחים, חצו   -המים לשתייה ולבישול היו בחוץ 

וזה נס משמים. המחלקה הסניטרית   -את המעברה לאורכה ולרוחבה. אמנם, מגיפות לא פרצו 
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ברה, באוהלים עמלה קשה כדי לשמור על בריאות העולים, אולם לשנות את התנאים של מע

 וצריפונים, לא יכלה."

 , הביא זלמן מסחרי )ראש המועצה האזורית( לפני חברי המועצה1950כבר בתחילת  ספטמבר 

משפחות. התנאי היה, שיהיה  200-, את נושא הקמת המעברה, שצריכה להיות מורכבת מהאזורית

המועצה מקום מתאים לשכן את תושביה ביישוב, ושהקמתה תהיה קשורה עם פיתוח האזור. 

בחיוב על הקמת המעברה, בתנאי שפיתוח הסביבה ישמש להם מקור לעבודה. על  החליטה

כין את סידור המעברה באזור, ועל טירולר וזיידמן לקבוע  החברים לאה מסחרי וצבייר, הוטל לה

את שטח הקרקע, המתאים למעברה ולשיכון הקבע. לאחר חודש, הוחלט להקים את המעברה על 

מזרח -, הנמצאים מזרחה מהתכנון המקורי )ממזרח ומדרום6946או  6491אחד השטחים של גוש 

עומדת לקום בימים הקרובים. זיידמן  לכפר(. בסוף נובמבר נאמר לחברי המועצה, שהמעברה

, לא לקבל ילדים ממעברות אחרות לבית הספר: "זכות הבכורה תהיה כפר אונו הציע, בישיבת ועד

לילדי המעברה בכפר אונו." לאחר חודש, הוא מדווח: "במחלקת הקליטה של הסוכנות כבר 

מים. בשבוע הבא החליטו מאין יעבירו את האנשים למעברה שלנו. המוסדות הולכים ומוק

וכמובן, שיש לדאוג להן לעבודה.  -המשפחות  200המשפחות הראשונות, מתוך  50תבואנה 

הרטמן, )נציג הסוכנות( הודיע, שעם הקמת המעברה הם יתחילו לתת הלוואות לפיתוח. אולם 

 ,לדעתי, יש להחיש ולתבוע את ההלוואות,  טרם בואם של האנשים. הבעיה העיקרית היא החומר

 המעברה". ם שלמיוחד השגת מלט. בעיה נוספת  היא בחירת ועדה, שתטפל בצרכיוב

 

, זיידמן מדווח 51. בתחילת ינואר 1950ראשוני העולים הגיעו בימים האחרונים של דצמבר 

בישיבת המועצה, כי ניתנה הוראה, מטעם ועד כפר אונו, לרשום את הילדים מהמעברה לבית 

עד שיוקם במעברה צריף, למטרה זאת. לאחר שבוע  -לימודים הספר בכפר, כדי שיתחילו את ה

ובינתיים הילדים לומדים בכפר.  דורשים צריף נוסף -מהדרוש מגיע הצריף, אך מתברר שהוא קטן 

 . גן הילדים נפתח במעברה לאחר כחודשיים )בתחילת מרץ(

, לא ישלחו הוסכם עם מחלקת הקליטה בסוכנות, כי עד שלא יפתחו את כל המוסדות במעברה

 אליה אנשים נוספים. נציגי המועצה ביקשו להפחית את מספר המקרים הסוציאליים הנשלחים

בסוף מרץ, זיידמן מציע להקים במעברה מרפאה נוספת )הראשונה כבר הוקמה בתחילת  אליה.

הוא מציין שאיננו מרוצה מתכנון שטח המעברה, ומציע לשנות את תכנון הכביש  ,ינואר(. בנוסף

 ה. אלי

 עולי בבל(.  80%משפחות ) 500, מונה כבר המעברה  51בתחילת אפריל 

( לפתוח במעברה "חדר מועצה אזורית". לאחר חודש, סוכם 51)באמצע אפריל  במועצה מחליטים

דונם  300-דונם למשתכני המעברה ו 1,000בפגישה עם נציג הקרן הקיימת וחברת שיכון, להקצות 

לשטח תעשייתי. הוחלט גם לבקש מהממשלה, שתוקם במעברה תחנת משטרה. לאחר חודש נוסף, 

ל אזור תעשייה, בין כפר אונו והמעברה. ענייני המעברה הולכים כנית המובטחת שומכינים את הת

עד הקמת הצריפים וסלילת הכביש... אולם בינתיים  -ומסתדרים ויש מקום לשיפורים נוספים 

מצב התעסוקה קשה, ומסחרי פונה )כבר באמצע מרץ( לעזרת שרת העבודה, גולדה מאיר: 

תעסוקה במקום: סלילת כבישים בכפר אז"ר משפחות, על יסוד  200"הוסכם שנקבל מעברה בת 

עבור חיילים משוחררים, פועלים ותיקים בסביבה ועולים  -יחידות דיור  220ובכפר אונו והקמת 
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, התחלנו 1950חדשים, המוכנים באמצעות חסכונותיהם להשתתף בהוצאות הבנייה. בספטמבר 

ל הבתים. בינתיים גדלה בהקמת הבתים, אך לצערנו לא קיבלנו עד כה את החומר הדרוש לכ

נפש, וגם נאמר לנו שהיא תגדל בעוד מאה משפחות.  2,000  -משפחות  400המעברה וכיום יש בה 

 220אין המועצה יכולה לקבל על עצמה את האחריות לתעסוקה מלאה, מבלי שיאפשרו את בניית 

ן, כי בהמשך ולכך אנו מבקשים את התערבותך האישית. אני מאמי -הבתים, שהתחלנו בבנייתם 

עם עוד מספר עבודות שהמועצה תבצע, נוכל להבטיח  -העבודה בבנייה ובסלילת הכבישים 

 ימים בשבוע לשוכני המעברה."  שניים עד שלושהתעסוקה מינימלית של 

 

מסחרי פונה באותו תאריך גם לד"ר יוספטל, ראש מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית. הוא 

(, ומבלי שיובטחו 200משפחות )במקום  400מועצה, הועברו למקום מוחה, שללא התייעצות עם ה

תחילה התנאים האלמנטריים ביותר, כגון בית ספר, גני ילדים וצרכנייה: "היום קיבלנו ידיעה 

משפחות. היות ובדעת  700-כ -נפשות  3,000-ממחלקת הקליטה, כי בדעתם לרכז  במקום כ

רכיהם, הן בתעסוקה  והן בעניינים ושיה ולצהמועצה היה ללוות את המעברה ולדאוג לאנ

ארגוניים וחברתיים, ברצוננו להודיע כי היות ואינכם משתפים אותנו בדיונים, על הגדלת מספר 

התושבים, לא נוכל לשאת באחריות למעברה. גם מוועד כפר אונו הודיעונו, כי כמות המים 

לכן, נבקשך לעכב את העברת  מוגבלת ולא תוכל, כנראה, לספק את המים הדרושים למעברה.

האנשים, עד אשר נבטיח את הדברים הראשוניים וההכרחיים ביותר." העתק נשלח לוועד כפר 

אונו. תגובת ד"ר יוספטל לא אחרה לבוא: "התפלאתי לקבלת מכתבך. אנו חיים בקצב העלייה, 

חד, כדי לאפשר . בזמן הזה כל הכוחות צריכים לעבוד י49שכמוהו עוד לא היה, חוץ מחודש מרץ 

קליטה מהירה, אפילו אם היא תהיה לקויה. אם נפל בגורלנו, שנוכל להציל את יהודי עיראק, 

 נעבוד כולנו ביחד."

מהמעברה, מכפר אונו ומגבעת ברכה, המסייעות  -בתמונות הבאות נראה, מטפלות ומדריכות 

 בקליטת ילדי המעברה. 

 
 

ימים שרה פורטיס(, עם מתנדבות מכפר אונו )תושבת המעברה, לשמש מימין שרה  בתמונה:

 1951-1952אסתר  ממנוב( ומגבעת ברכה, קיץ  היא )השלישית מימין
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 1951-1952שושנה רוטנברג )מימין(  ומדריכות נוספות, עם בני גיל שונים, קיץ בתמונה: 

 

    

 
 

 1951-1952שושנה רוטנברג מלמדת ומדגימה, קיץ  בתמונה:
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 ונן לבאות..., ולהתכ1951מנסים למזער נזקים לאחר השיטפון בחורף  בתמונה:

 

   

"הודות לעובדה, שהסוכנות התחשבה בהמלצת ועד כפר ,  "קרה נס", מספר רענן ו 27.12.1951-ב

מתוך  -אוהלים נכנסו מי השיטפונות  150-אונו והקימה את המעברה במקום שהוא היציע, רק ל

ברות האוהלים. בימים הראשונים הייתה קצת "פאניקה", אבל לאחר ששמעו מה אירע במע 850

." ועד הכפר העניק  לנזקקים במעברה, אשר נפגעו בשיטפונות, תרומה האחרות, נרגעו הרוחות

 פעמית.-חד

                                                                          

לאחר כשנה מיום הקמת המעברה, במבט לאחור על אותה תקופה, מודה מסחרי )בישיבת 

משפחות, ובמשך הזמן הגענו  250(: "לפני שנה דובר עם הסוכנות על 1952ינואר המועצה בסוף 

. לא ידענו איך לטפל באנשים האלה, עשינו הרבה שגיאות ועוד נעשה בעתיד. קיבלנו 800-ליותר מ

את המעברה עם כל הצרות שלה. בימי השיטפונות פתחו אנשי כפר אז"ר את בתיהם, גישתנו 

דדית. ישנן מאות משפחות מחוץ למעברה, במצב קשה. שולחים אלינו צריכה להיות של עזרה ה

ויכולת לתת עבודה ועזרה לכולם. ישנם  מקרים סוציאליים מבאר יעקב, ואין למועצה אפשרות

מקרים, שבמשך הזמן נמצא עבורם סידור מתאים, אבל לחלק מהם אין כל פרספקטיבה לעתיד. 

מה לירות, ועלינו למצוא דרך אחרת. מצד שני, אין אי אפשר להמשיך תמיד בעזרה כספית, של כ

לנו זכות מוסרית לומר לסוכנות, לא לשלוח אנשים חדשים. תפקידנו להעביר את המקרים 

השונים, לחיים יותר קונסטרוקטיביים, וכך להקטין את העזרה הרפואית והכלכלית. המועצה 
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ם גורמים שונים מפריעים לביצוע חושבת לפתח אזור תעשייתי ולקלוט מקרים אלו בתעשייה, אול

 לשכנע את הסוכנות להקים מקומות מלאכה, כמו שהם מקימים גנינפעל  כנית. אנו מצדנווהת

 ילדים." 

  

                                                                                                                                                                                                       

 ההנהגה המקומית

 

ידי החברים. -דות, אשר נבחרו בבחירות אישיות, עליום, היה נתון בידי מספר וע-ניהול חיי היום

סמוחה סלם )יו"ר(, שמש נאג'י )סגן היו"ר(,  -, היה: בוועד המעברה 1952-הרכב הוועד והוועדות ב

כדורי לוי )גזבר(, זלוף דוד, מקמל יעקב, דבוש משה, אליהו עזרא, שבתאי נעים ומרגלית יצחייק. 

זלוף דוד, לוי אליהו, מקמל צלח, קוקו אליהו וזערור נזם,  - חברי הוועדות היו: ב"חינוך ותרבות"

 -סמוחה סלח, דבוש משה, מרגלית יצחייק, שהרבני יהושוע ומויז לוי, ב"כספים"   -ב"סעד" 

שמש נאג'י,  -כדורי לוי, קורעין עזרא, צ'יטאיאט סלים, מוסא יוסף ועמבר אדואר, ב"שירותים" 

 -וקטן אליהו. הנציגים בוועדות במועצה האזורית: ב"סעד"  שלו שאול, מקמל יעקב, גלם בנימין

דוד חדד,  -דוד צ'יטאיאט, ב"תחבורה"  -כדורי לוי, ב"חינוך ותרבות"  -סמוחה סלח, ב"כספים" 

 שמש נאג'י.  -עזרא מקמל וב"רישיונות"  -ד"ר דוד קחטן, ב"דתית"  -ב"בריאות" 

 

אנו מתוודעים לנושאים בהם עסק הוועד,  ,3519 מאיעד  1952הוועד מדצמבר באמצעות ישיבות 

ולמגוון הבעיות שעמן היה עליו להתמודד. אנו קוראים בפרוטוקולים, על מינוי צ'יטאיאט סלים 

מהגבייה(,  ועל מינוי בצראי יהודה וסופר סלים, כאחראים לגבי הקשר  15%כגובה מסים )יקבל 

ון )לגבי הסדרת טלפון(. אנו לומדים,  עם חברת "דן" )לגבי בעיית התחבורה( ועם מנהל הטלפ

על הקמת בית תרבות,  וגם - שלשכת הסעד פתחה מתפרה, להעסקת המוגבלים בכושר עבודתם

ספרייה ותחנת "מגן דוד ירוק". לאחר כחודש, לאור בעיות בנושא המים ופינוי האשפה, אנו 

בברזים המקולקלים קוראים על החלטת הוועד להתריע )דרך בתי הכנסת(, לגבי הצורך לטפל 

 והנוזלים.

 

 

  מחסור מתמשך במים

  

 

, מדגיש זיידמן בישיבת המועצה, שאספקת המים היא בעיה קשה וכי "אם לא 51כבר בינואר 

יצליח הקידוח החדש בשטח שיכון "ישי", לא נוכל לספק מים למעברה." בתחילת מאי, הוא פונה 

לציגלר, ממחלקת הקליטה שבסוכנות היהודית )עם העתקים לד"ר יוספטל, למועצה האזורית 

לגבי הצורך בעזרתם הדחופה בפתרון בעיית אספקת המים למעברה: "כאשר ולמנהל המעברה(, 

משפחות, וקיבלנו על עצמנו את אספקת המים עבורה.  200נוסדה המעברה, דובר שהיא תכיל 

משפחות. ועד כמה שידוע לנו, זה לא  600כעת, כידוע לכם, גדלה המעברה ועברה את המספר של 

ם אצלנו לא השתפר, כי אם הורע. בשיכונים הנבנים אצלנו המספר הסופי. לעומת זאת, מצב המי

ידי חברת "רסקו", נכנסות לגור מידי שבוע בשבוע, עשרות משפחות -עבור עולים חדשים, על
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חדשות. משפחות אלו מהוות חלק בלתי נפרד משכונתנו, שעל יסוד התחייבויות קודמות, אנו 

מקווים להפיק מהבאר החדשה מים, די הצורך.  מחויבים לספק להן מים. עשינו קידוח נוסף, ואנו

אבל למרות כל מאמצינו, לא הצלחנו להשיג עד כה, משאבה ומנוע לבאר הזאת. במצב כזה, 

ובייחוד עם התקרב הקיץ, שבו תצרוכת המים בשכונתנו תגדל, לא נוכל להמשיך ולספק מים עבור 

מועצה לחבר את רשת המים של המעברה, למרות כל רצוננו הטוב." בתחילת ספטמבר, מציעה ה

קריית אונו לכפר אז"ר, כדי להגדיל את כמות המים. אולם אנשי כפר אז"ר מוכנים לתת מים 

ולא דרך כפר אונו )שטכנית, היה בלתי אפשרי(. לאחר  -מבארם, רק אם יגיעו ישירות עד המעברה 

ופניותינו ביחס למעברה  חמישה חודשים, זיידמן פונה ישירות, בשם הוועד, לד"ר יוספטל: "היות

העלו חרס בידינו, ובכדי להתריס נגד ההסתה הפרועה ולקדם את הרע, הננו רואים חובה לעצמנו 

להיפגש אתך, בנושאי המים ושיכון לאנשי המעברה. נא לתאם עמנו את מועד הפגישה." הפגישה 

 נקבעה ליום המחרת.

 

ונו, לעשות  מאמץ נוסף: "ידוע כי כמות מוועד כפר א האזורית , מבקשת המועצה52בתחילת יוני 

המים משתי הבארות אינה מספיקה, עבור כל האוכלוסייה, אולם אפשר להכניס אדם נוסף 

למפעל המים, שיטפל באספקת מים, וכן להתקין משאבת עזר, כדי לדחוף את המים למעברה. 

שיב, כי בזמן אפשר גם לשלוח למעברה מדריכים חקלאיים." זיידמן ה-בגלל חוסר מים, אי

האחרון הושג מוטור, לאחר קשיים רבים, וכי הוועד עומד גם בקשר לרכישת משאבה נוספת. 

בינתיים, הוועד יכול להבטיח מי שתייה וקיום הגינות הקיימות. ביטוי לבעיית המים הקשה, 

 המחסור במים...". בעיית : "בעיה קשה היא 12.9.52-נמצא גם בעיתון "דבר" מה

 

 

מים , עבור 1939-הקמת בריכה, רשת מים ומשאבת עזר בבהיה בכפר אונו פעל המים ראשית מ

כך -כלהיה קידוח "לא . ה, התחילו לקדוח באר1945בשנת  שקיבלו מהיישוב השכן, מכפר אז"ר.

כפר  פנה ועד 49רכי היישוב המתפתח. כך, בחמישה במאי ועל צלא ענתה כמות המים ו מוצלח"

ורק כאשר הזרם  -מ"ק מים לשעה  35וע לכם שהבאר שלנו נותנת רק יד" לחברת החשמל: אונו

הוא "בסדר", דבר הקורה לעיתים רחוקות. כל צמצום בשעות קבלת החשמל לבאר שלנו, יגרום 

 על בארותיכם חלותהייתה: " סבל רב לתושבינו וגם יהרוס את הלולים." תשובת חברת החשמל

שלכם. היינו, עליכם להפסיק את השימוש בו בכל רק ההגבלות החלות על יתר הבארות מהסוג 

 ."12:00עד  11:00-יום מ

, מדגיש ועד הכפר את הצורך בהקמת בריכה חדשה: " בחודשים האחרונים 1951בתחילת ינואר 

 80יחידות נוספות בשטח "רסקו" וגם התקבלה הודעת החברה על הקמת  120הסתיימה בניית 

שיכון "הבודדים" על שטח הפיתוח )הכוונה לשיכון "ישי"(  יחידות דיור נוספות. בנוסף, מתקדם

יותר מאשר בשנה הקודמת.  20%-וצריכים לקחת בחשבון צריכה מוגברת של מים בקיץ הבא, כ

מכאן, שעלולות להיות הפסקות באספקת המים בשעות היום, אם לא נקים את הבריכה, למען 

  אותו חודש התחיל קידוח באר נוספתבסוף כך, ניצול מכסימלי של תפוקת המים בשעות הלילה." 

ובתחילת מאי נעשתה שאיבת ניסיון. הוועד פנה לסוכנות והסביר, שלא נוכל לספק מים למעברה, 

משפחות, אם לא נקבל סיוע כספי להשלמת קידוח הבאר. בסוף דצמבר )באותה  600המונה כיום 

ומודיעים לסוכנות )בסוף ינואר  השנה( מתברר, שהבריכה שבנתה רסקו לא הצליחה וצריך להרסה



 

11 
 

(, כי אם לא יקבלו משאבה, לא יוכלו לספק מים למעברה. יש הטוענים, שצריך לשתף גם את 52

היות ומשתכני "ישי" משלמים עבור החיבור לרשת המים,  -המעברה בהוצאות הבאר החדשה 

וגם  18:00-15:00כחלק מחוזה הפיתוח שלהם. בסוף אפריל אוסרים להשקות את הגינות בשעות 

ואם ייתפס שנית, ייענש גם בסגירת  -מתריעים כי העבריין ייענש בסגירת המים ובתשלום קנס 

מים לשבוע. לאחר חודש מאפשרים המטרה אחת ביום על הלולים, והשקיית הגינות החדשות 

 90%-(: "יישובנו מורכב מ52למשרד החקלאות )בספטמבר גם הוועד פונה  בשעות הקבועות.

נפש, ומגמתנו היא אספקה  8,000ם חדשים ומתפתח במהירות. מספר התושבים הוא מעל עולי

מ"ק לשעה, המספקים  100ידי משקי עזר, על שטח מתאים. עד עתה עומדים לרשותנו -עצמית על

בקושי את הצרכים החיוניים של הבית. בחודשי הקיץ מורגש המחסור במים בצורה חריפה 

רוב האדמה היא בלתי מעובדת, או מעובדת למחצה. קדחנו באר ומסוכנת. מובן שבמצב הזה, 

מ"ק לשעה, אבל זה למעלה משנה, שאין אנו יכולים להפעילה, מחוסר מוטור  200חדשה ומצאנו 

כ"ס )"כוח סוס"(. לכן, נבקשכם לתת לנו היתר קנייה על המוטור הדרוש  75חשמלי מתאים של 

 (... 53בה מותקנת רק לאחר שנה,  בינואר המשא לנו, כדי להבטיח מים לאדם ולמשקו."

 

 

למחלקת הקליטה בסוכנות היהודית:  הכפר פונה ועד 51בתחילת ינואר : התשלום עבור המים

ל"י, תמורת המים שסיפקנו למעברה עד היום,  634"נבקשכם להעביר לנו בהקדם את הסכום של 

(. בתחילת אוגוסט 51אר עד יוני פרוטות למשפחה )מצורף פירוט לחודשים ינו 200לפי רישום של 

, 52עד מרץ  51פונים שוב בצירוף אזהרה לניתוק מהמים, לאחר שהתשלומים לחודשים אוגוסט 

)בה  53ידי המועצה האזורית, לא הועברו לוועד. בישיבת המועצה באמצע ינואר -אשר אושרו על

ה: בחודשים אפריל השתתפו גם נציגי "אגודת המים"(, נקבע מחיר המים שהכפר מספק למעבר

פרוטות לאוהל ובאוקטובר עד  400לפי  -פרוטות לאוהל, ביולי עד אוגוסט  200לפי  -עד יוני 

פרוטות לצריף. היות והמועצה הייתה מודעת למצב הקשה של הכפר, היא  625לפי  -נובמבר 

 מחודש אפריל )למרות שהיה ידוע להם, 800-החליטה לחשב את מספר האוהלים והצריפים כ

יתחילו לשלם לפי מספר מדויק של צריפים,  53(. זאת אומרת, שרק מינואר 800שאין בדיוק 

שיקבלו מוועד המעברה. גם ביוני פונה אגודת המים למועצה האזורית, בדרישה לקבל את 

ל"י, ומוסיפה אזהרה להפסקת אספקת  1,088.750התמורה עבור אספקת המים למעברה בסך 

נשלח לאגודה צ'ק בסך  54"ושלא בנו תהיה האשמה". רק בסוף מרץ המים, המסתיימת באמירה 

 ל"י )עם העתק לוועד המעברה(. 1,000

 

-פונה היימן לסוכנות: "היות ואין סיכוי לקבל עזרה כספית למימון מפעל המים על 54בסוף יוני 

אנו  פי שאנו צריכים אותו רק  לשם אספקת מים למעברה, רשאים-על-ידי המועצה האזורית, אף

לדרוש את התשלום עבור ההוצאות השוטפות, שהצטברו והגיעו לחוב של חמישה חודשים. 

מהמועצה האזורית טוענים, שהם לא מקבלים מתושבי המעברה את השתתפותם המינימלית של 

פרוטות לחודש למשפחה, עבור אספקת המים, ולכן אינם יכולים לסלק את החוב. במצב זה,  700

רוש מחלק של תושבי המקום, שיסבלו הלאה מחוסר מים, כמו עד עכשיו. נהיה אין אנו יכולים לד

נאלצים להפסיק לגמרי את אספקת המים למעברה, אם לא תעשו מאמץ לסלק את החוב עד סוף 

 החודש." 
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עם זאת, למרות מצוקת אספקת המים בקריית אונו, המשיכה הנהגתה לראות עצמה כאחראית 

 ( לבקשת1954עברה. וזאת, כעולה מתגובת המועצה )באוקטובר לאספקת המים גם לתושבי המ

להתחבר לרשת המים של  הבנו בתים בשטח השיפוט של גבעת שמואל, וביקשש משפחותאחת ה

הקריה: "לפני בניית הבית פנית אלינו בבקשה לספק לך מים, והסברנו לך שאין לנו מים די הצורך 

עבור תושבי קרייתנו והמעברה, ולכן לא נוכל לספק מים מחוץ לשטחים שעליהם יש לנו 

ו, סובל שנים משפחות, היושב בתחומנו במעברת אונ 800-יישוב המונה כ ..התחייבויות מפורשות.

אחדות מחוסר מים לצרכים המינימליים ואין בידנו להושיע להם. את המים הם מביאים לביתם 

אר נוספת וייתכן שבחודשים הקרובים נוכל להפעילה ונוכל לספק מים לעוד ב בידיים. כעת קדחנו

 שטחים." 

 

 

 

 המצב הכלכלי

 

ה משפחות, שאין להן שום אפשרות : "ישנן במעבר52ראש המועצה, בישיבת המועצה בסוף ינואר 

-אך מצד שני, אי -ואין באפשרותנו להמשיך  1951-52ל"י בשנת  20,000-של קיום. הוצאנו עבורן כ

אפשר להפסיק את העזרה. יש הצעה להקים מפעלים קונסטרוקטיביים, ובראשונה הקמת 

ל"י והמועצה  2,000ל"י. הסוכנות תספק את הצריפונים, "מלבן"  3,000-כ מתפרה. המפעל יעלה

ל"י." בהמשך הישיבה, הוא מבקש מוועד קריית אונו למסור מגרש להקמת המתפרה, היות  1,000

ומקבל את הסכמתו לכך. בישיבה נשמע גם דיווח "מהשטח", לגבי  -ובמעברה אין עדיין חשמל 

: השנה הראשונה להקמת המעברה. איינהיזיגר, מזכיר לשכת הסעד, מציין -השנה האחרונה 

משפחות, המקבלות תמיכה וגם עזרה רפואית באופן קבוע. הרבה  50-40"עתה נשארו במעברה 

דברים נעשו, אבל חלוקת ההלבשה, נשארה עד היום. מספר קטן של אנשים קיבלו מאתנו 

מספר זה כולל רק את אלה שפנו אלינו )ולא פנו  -מקרי לידה  76אישורים לבית הבראה, היו 

מהן קיבלו סידור, הודות לפעולות  25אולם רק   -פניות ל"מלבן"  121לקופת חולים(, היו  ישירות

 המועצה." 

 

 הצרכנייה

 

על בעיות הצרכנות השיתופית במעברות )אשר הוצגו בכינוס ועדי הצרכנים והמנהלים(, דווח 

ל אביב, (: "הכינוס התקיים )אתמול( בביה"ס לפעילי ההסתדרות בת28.11.51בעיתון "דבר" )

לקראת  ועידת הצרכניות שתיערך בחודש הבא. הכינוס דן כמעט בכל הבעיות, המעסיקות עתה 

הצרכנים: תנאי השיכון הקשים של הצרכניות, השוק השחור -את עובדי הצרכניות ואת העולים

במצרכים, הלחץ על העולים, קשיי התחבורה למעברות המרוחקות וחוסר השפה המשותפת 

לו, מחבלים בעבודה הסדירה." בוויכוח הער, השתתף גם מרדכי פורת ממעברת כל א -)עברית( 

רכי העולים", וכן התייחס וכפר אונו, שציין את "חוסר יכולתו של המסחר הפרטי, לספק את צ

לאיסור להקים צרכניות במעברות, בסביבות הערים. גם המשלחות ממעברות הסמוכות לערים, 
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, ממנים את דבוש משה, כאחראי על ענייני 52. באמצע דצמבר דרשו הקמת צרכניות במעברותיהם

, פונה ועד המעברה למנהל הצרכניות, בבקשה לזרז פתיחת חנות 53הצרכנייה. בתחילת ינואר 

דגים ובסוף אותו חודש נערך דיון נוסף, בענייני הצרכנייה. הוועד מבקש לנקוט צעד חמור ולסגור 

יך האישור יארך הרבה זמן. נשמעים טיעונים נגד סגירת את הצרכנייה, מאחר שנאמר לו כי תהל

הצרכנייה ודיון לגבי סמכויות ועד הצרכנייה: יש לקיים פעולות הסברה לתושבים ו"הכשרת 

הקרקע", כדי לקבל את הצרכניות באופן "קואופרטיבי". בישיבת המועצה בתחילת אותו החודש, 

גל חודש הקואופרציה בארץ ושנתיים להקמת (, חגיגה לר53הוחלט לארגן בחודש הבא )בפברואר 

 המעברה. 

 

, קחטן פונה בבקשה למשרד האספקה ב"משביר": "לאור החגים הקרבים, והיות 53בסוף אוגוסט 

ואנשי המעברה שומרים על המסורת היהודית, אנו מבקשים לספק הפעם בשר עוף חי, אם תהיה 

נימין פורטיס, מזכיר המועצה האזורית,  חלוקה לפני החגים." עם התקרב עונת הגשמים, פונה ב

בבקשה דחופה לתקן את גגות ארבעת צריפי הצרכנייה, היות ו"המועצה רואה בחרדה את 

 נפש."  4,000-האפשרות להמשיך בעבודה בצרכניות, המחלקות כל בוקר מנות לכ

 

 

 

 

 המרפאה 

 

(, הוקמה 51אר כבר לאחר כעשרה ימים, מכניסת העולים הראשונים למעברה )בתחילת ינו

בקשה שלא  -מרפאה. בסוף מרץ, זיידמן מבקש, בשם ועד הכפר, שיפתחו מייד מרפאה נוספת 

נפש בלי עזרה רפואית". מהכתבה עולה  4,000(: "27.5.51-נענתה. עיתון "מעריב" מפרסם )ב

קיומה של תסיסה רבה, המורגשת בקרב אנשי מעברת כפר אונו, המתאוננים על העדר עזרה 

ת במחנה. גל ההתמרמרות בא לשיאו כמה ימים לפני כן, כאשר מאות עולים חדשים הפגינו רפואי

, שאירע במעברה שבוע קודם. 80בפני משרד הסוכנות בתל אביב, לאחר מקרה מוות של אישה בת 

נודע, כי שאלת ההזנחה במעברה זו, עומדת להידון למחרת בישיבת הכנסת, בשאילתה של אחד 

ש רק מרפאה אחת ובה אחות אחת בלבד, בשעות היום. בזמן האחרון אירעו מחבריה. במעברה י

 שני מקרי לידה באוהלים, בהיעדר כל עזרה רפואית. 

 

בעיית ההתמודדות עם מצב הניקיון, בתנאים הסניטריים הקשים של המעברה, נמשכה גם 

טי ונערכו בתקופת המגורים בצריפים. מידי פעם, התבצע ריסוס תעלות ביוב באמצעות דידי

, פקח 53מבצעי ניקיון. בהתאם לבקשת ועד המעברה, שלחה הלשכה הווטרינרית באוקטובר 

להשמדת הכלבים המשוטטים, וגם לאחר כמחצית השנה. בנובמבר פונה הוועד למועצה, בבקשה 

 לקבלת רופאת שניים וקופת חולים  לאומית

    . 
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 המעבר לצריפים

 

אליה )עד תחילת המעברה  הכניסה לצריפים ופתיחת הכביש מתקיימת חגיגה לרגל 28.8.1952-ב

, בהשתתפות שר החוץ  משה שרת. לאחר בגבולה הצפוני, כאמצע רחוב לוי אשכול כיום(

 כשבועיים מגיעה גם שרת העבודה, גולדה מאיר. 

(: "כשגולדה מאיר הגיעה למעברה, היא התכוננה לשמוע הרבה 12.9.52-עיתון "דבר" מדווח )ב

על הכביש החדש ועל הצריפים, שהוקמו. תחילה תוכננה  -תלונות, ותחת זאת שמעה דברי תודה 

המעברה למאתיים משפחות, אבל במשך עשרים החודשים התרחבה וקלטה שמונה מאות 

יעוטן מתימן ומרומניה. היחסים בין העדות טובים ויש גם נישואים משפחות, רובן מעיראק ומ

 מעורבים."  

 

 
 

גולדה מאיר )שרת העבודה( במרכז, משמאל  מסחרי )ראש המועצה האזורית( ומימין  בתמונה:

  11.9.1952פניני )ממועצת פועלי בני ברק(, 

 

ים וסלילת הכביש, המצב יום, בעקבות המעבר לצריפ-למרות דברי התודה והשיפור בחיי היום

-במעברה עדיין קשה מאד, כפי שמשתקף מדו"ח לשכת הסעד במעברה, בראשות רומנו )מה

(: "לפני שנה היו אוהלים ופחונים, ועליהם שורת מספרים ומסביבם חלקות אדמה 27.2.1953

בלתי מנוצלות. במקומם הקמנו צריפים פשוטים, קטנים וגדולים, המחולקים לשני חדרים, 

ורות מסודרות, ועל ידם גינות פרחים וכדומה. את המקום חוצה כביש שנסלל לפני חודשים בש

מספר, והאוטו יוצא ונכנס במעברה ומקשר בין הסביבה הקרובה ובין העיר. הוא המוציא את 
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 העובדים לעבודה והוא אשר פתח את עולם המעברה. לא מזמן הוקמו במעברה גם שני בתי קפה."

 יווחו:ורומנו ממשיך בד

( נמנות על עדות 613בודדים. מרבית המשפחות ) 19-משפחות ו 778נפש:  3,541מונה  האוכלוסייה

(. מספר גדול 54( ותימנים )55, רובם מרומניה(, ספרדים )72המזרח, והשאר: משפחות אשכנזים )

נציג, ידי -של המשפחות הוא עם שני ילדים. המעברה שייכת למועצה אזורית אונו ומיוצגת בה על

 הנשלח מטעם ועד המקום.

)הנעזר במנהל המעברה, שהוא פקיד הסוכנות( מורכב מתשעה חברים ומקיים ישיבות כל  הוועד 

שבוע, בהן הוא דן על כל בעיות המעברה. הוא עומד בקשרים עם כל המוסדות הפועלים בתוך 

ממלא גם תפקיד  המעברה, ומביא את הצעותיו ואת בעיותיו לישיבות המועצה האזורית. הוועד

של ועדה סוציאלית )כשמנהל לשכת הסעד מביא לפניו את הבעיות(. כמו כן, הקים ועד הורים של 

מנת לספק ספרים ומחברות -ילדי בית הספר, שתפקידו לאסוף כספים בין הורי התלמידים, על

לילדים, שאין באפשרות הוריהם לקנות אותם. המעברה סבלה מחוסר מים ומחלוקה בלתי 

ירה ורק בקיץ האחרון הצליחה המועצה להכניס סדר באספקת המים. כל משפחה משלמת סד

לירה לחודש עבור כל השירותים )כולל מים, סניטציה, בריאות(, עדיין אינם משלמים עבור 

נעשית באמצעות  ארבעה  סניפים של צרכניית "המשביר לעולה"   אספקת מצרכי מזוןצריפיהם. 

האוטובוס(  תתחנסמוך למצעות סניף אחד. במרכז המעברה )ואספקת מוצרי הלבשה בא

 מוסדיים. המתרכזים כמעט כל הצריפים 

חברים )במקרה הצורך  680התחילה את פעולתה מאז קום המעברה ומבוטחים בה  קופת חולים

ברק(. חבר העובדים מורכב מתושבי המקום והסביבה הקרובה. את -הם נשלחים לסניף בבני

המסים משלמים החברים בלשכת המס )הסמוכה(, או בגבייה מרוכזת במקום עבודתם. אחות 

לפני כחודש נפתח באותו צריף גם "טיפול פתוח", טיפת חלב נמצאת במקום פעמיים בשבוע. 

המציע לאימהות הדרכה בטיפול בתינוקות. למספר ניכר של תינוקות דרוש בית הבראה, שעלותו 

 יקרה. וגם אלו שנכנסו, משקלם ירד עם החזרה למעברה. 

 68בלתי מקצועיים, ומהם  ופועלות פועלים 200למבוגרים ונוער רשומים כעת  בלשכת העבודה

השאר השיגו עבודה למספר ימים גדול יותר. בזמן חוסר עבודה, הם  -ימים בחודש  6עובדים רק 

מקבלים כמה ימי עבודה בעבודות ציבוריות, מטעם המועצה )נטיעת עצים, תיקון דרכים 

איש. בלשכת העבודה הכללית, ממוקמת גם הלשכה  260וכבישים(. בדרך כלל, רשומים בלשכה 

ות נציג מיוחד. רוב הנוער עובד בבתי חרושת בסביבה ומיעוטו בחקלאות. עבור נוער, באמצע

הפעולה החינוכית של נוער עובד חלשה מאד, במיוחד בקרב נוער שאינו לומד וטרם נכנס לעבודה. 

 בזמן האחרון הצליחה עליית הנוער להוציא מספר ניכר של בני נוער אלו למסגרות שלה בקיבוצים. 

ידי "ארגון אימהות עובדות", בהשתתפות משרד הסעד. הם שוכנים -עלמוחזקים  גני הילדים

בצריפים שבדיים, הממוקמים במרכז המעברה, ומסביבם חצר גדולה למשחקים. הגנים כוללים 

שייך  בית הספרכנית להקים גן גם בקצה השני של המעברה. וילדים, בארבע כיתות. יש ת 160

 670דתיים. הלימודים מתנהלים בשתי משמרות וכולל  לזרם העובדים וכולל כיתות לילדי הורים

בני נוער, ומחלקת  65תלמידים. בזמן האחרון ארגנה תנועת "הנוער העובד" שיעורי ערב עבור 

יד ההסתדרות, אירגנה שיעורי ערב למבוגרים. בינואר )השנה( התחיל גם קורס -התרבות שעל

ות בית ספר. למרות חוק לימוד חובה, יש תפירה מטעם "הנוער העובד", עבור נערות שהן תלמיד
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מספר רב של ילדים, שאינם מבקרים בבית הספר, ונגדם נפתחים תיקים במשטרה )דרך המועצה(. 

עם זאת, המועצה התחילה לפעול במעברה נגד התופעה. בינואר )השנה( נפתח מפעל "הזנת הילד" 

 500פרוטות והמינימאלי  750ע . המחיר הממוצ300ילדים, והמספר יגיע בוודאי ל  230המכיל 

ל"י. התחיל גם מפעל "כוס חלב". בריאות ילדי בית  1.50פרוטות רק הורים מעטים משלמים 

 הספר, לפי חוות דעת הרופא, משביעה רצון.

כולל מנהל, מזכיר, עובדת סוציאלית ושתי מדריכות. הלשכה עומדת  מנגנון הלשכה הסוציאלית

 600משפחות, ותיקים פתוחים לעוד  150יפולה האינטנסיבי בקשר עם כל המוסדות הנ"ל. בט

משפחות. תקציבה מוגבל. הלשכה מסייעת בתשלום עבור גני ילדים, הלבשה, הקמת מפעל מוגן 

כנית הלשכה  להרחיב את המתפרה, שפתחה ואיש, כולל נשים(. בת 15-למוגבלים בכושר עבודה )ל

יא הכנסה למסגרת העבודה של האנשים לפני שבועות אחדים. הבעיה הקשה שהתעוררה, ה

כנית והחיים מתוך קיצבה, החולים, החלשים והנחשלים בחיים. ללשכה ת -הרגילים לאבטלה 

להקים גם מפעל לעשיית שקיות נייר, שיוכל לכלול מספר גדול יותר של כוחות בלתי מקצועיים 

עסק שיתופי של שמונה  -ואנשים מבוגרים יותר. בעתיד הקרוב עומדת להיפתח מאפייה לפיתות 

משפחות. בעיות שטרם מצאו פתרונן הן מציאת תעסוקה לחולי עצבים וסידור לילדים מוגבלים 

 קוגניטיבית. 

למבוגרים ולנוער, הוא במועדון ההסתדרות. שם מתקיימות כל שבת  מרכז החיים התרבותיים

זה גם מקום לפעולות גם מטעם ועדת התרבות של המועצה האזורית.  -הרצאות ופגישות שונות 

תרבותיות בקרב הנוער מטעם "הנוער העובד". גם "ארגון אימהות עובדות" הקים מועדון לפעולה 

 כנית גם לתפירה. וובת -תרבותית, בקרב נשות המעברה, המקיים הרצאות, קורסים לבישול 

 

ם בסיום הדו"ח נכתב: "ביקרנו במעברה בשעות הלילה ונכחנו לדעת, שהחיים התרבותיי

מתרכזים בבתי קפה. הגברים יושבים במשך שעות ממושכות ומשחקים קלפים, משוחחים ויש 

שמסתכסכים קשות. האווירה במעברה קשה, המתבטאת בקללות, צעקות מרירות והתפרצויות. 

אלה שהם בעלי אמצעים, יוצאים ממנה ובמקומם באים חדשים, ממעברות המתחסלות. בשבועות 

משפחות מפרדס חנה ומכפר סבא. יש חשש, שבמשך הזמן תהפוך  15האחרונים באו למעברה 

מעברה זו, הצריכה להיות נקודה עצמאית במועצה האזורית, לשכונת עוני, של חולים ונחשלים." 

חשש שלא התממש. וזאת, לאור השילוב המוצלח של תושבי המעברה, בחיים הקהילתיים של 

 הקריה. 
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 1953-1954שנת , התמונה  מ28.8.52-אונו למעברה התקיימה  בחנוכת הכביש מכפר  בתמונה:

 

 

 

 

שושנה רוטנברג, מקבוצת העולים הראשונה  -( 1974בארי, -)לאילנה מטרנימספרת  מדריכה

, שעבדה כמדריכה במעברה בשנותיה הראשונות )בתמונות לעיל(, מעלה 1947לגבעת ברכה  ביולי 

משפחות נוספו  800גיעה לכפר קבוצה עצומה של עולים, , ה50מזיכרונותיה מאותם ימים: "בשנת  

לכפר. הסוכנות הביאה את העולים והקימה להם אוהלים בשטחים נטושים, ממזרח לכפר. 

העולים הגיעו מכל קצווי העולם, והסוכנות הבטיחה להם, שתוך זמן קצר יועברו למשכן קבע. 

עצמם, אך עדיין נשארו מאות  המעטים שהיו בעלי אמצעים, רכשו דירות והסתדרו בכוחות

משפחות, שנאלצו להמשיך לגור במשך שנתיים באוהל. הייתה צפיפות רבה, המשפחות היו 

לא פעם היה מתחיל  -מרובות ילדים. בתוך האוהל היה ארגז עם כלים ופתיליה, שעליה בישלו 

תושבי אחד האוהלים לעלות באש. בין כל כמה אוהלים היה כיור אחד שאליו היו מגיעים 

האוהלים הסמוכים ותמיד הזדנב תור ארוך ליד הכיור. המעברה הייתה גבוהה מצינור המים, 

ועקב לחץ המים הנמוך, לעיתים בכלל לא הגיעו המים. במרכז המחנה נבנו מקלחות לגברים 

ולנשים. תנאי החיים במקום היו איומים. האוהלים, הצפיפות, התנאים הסניטריים הגרועים 

קשה לארץ, הקשו על החיים. תושבי הכפר אימצו את העלייה החדשה והחלו מיד וההסתגלות ה

בהגשת עזרה. כמה מתנדבות החלו לעבוד באופן קבוע במקום. לאחר כמה חודשים, ההתנדבות 

הפכה להיות ממוסדת והן התחילו לקבל שכר. תפקידן הוגדר כ"מדריכות סניטריות". היה עליהן 

 -חלות זיהומיות רבות. אחת המחלות הנפוצות הייתה ה"גזזת" להילחם בלכלוך הרב, שגרם למ

מחלת עור מדבקת מאד. הסיעו מידי יום את החולים לתל אביב, לטיפול בהקרנות. כשהמחלה 

פגעה במבוגרים, נזקקו המדריכות הסניטריות לכושר שיכנוע רב, כדי לשכנעם שיסכימו לטיפול. 
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מנת לשכנע -ר ושוב היו זקוקים לכושר שיכנוע, עללאחר טיפול במשך שלושה שבועות, השיער נש

את ההורים, שהשיער יגדל מחדש. לאחר נשירת השיער, היו החולים מועברים למחנה מיוחד 

ורק אז הוחזרו ל"בתיהם". מחלה נפוצה  -בראש העין, בו קיבלו טיפול נוסף, במשך ששה שבועות 

מאד. מידי שבוע היה מגיע רופא מחלת עיניים איומה ומדבקת  -אחרת הייתה ה"טרכומה" 

מומחה לטפל בחולים, במחלה זאת. באותה שנה פרצה גם מגפת שיתוק ילדים בארץ, שלא פסחה 

גם על המעברה. אך למזלם הרב, שום מקרה לא הסתיים במוות. בימי הקיץ שרצו במחנה נחשים, 

עמידים. זכור לתושבי עקרבים שחורים ומיני רמשים ואילו בימי החורף, האוהלים לא היו מספיק 

. האוהלים הרעועים לא עמדו בסערות וכמה מהם עפו ברוח, 1951המעברה החורף הנורא של שנת 

כשתושביהם נשארים באמצע הלילה ללא קורת גג. נשלחה תגבורת של חיילים לעזרה. הם הקימו 

המעיטו את אוהל ענק, שאליו הועברו הילדים בלילות הסערה. הם  חפרו תעלות לניקוז המים, ו

עד  -רכי שמירה, ועזרו בעניינים האדמניסטרטיביים צוסכנת השיטפון. החיילים נשארו במקום, ל

שהתושבים פונו מהאוהלים לצריפים. המשאית שהגיעה עם הצריף הראשון, הייתה אטרקציה 

 76ל"י וצריף קטן  99לתושבים. חיש קל פשטה השמועה, שהם יועברו לצריפים. צריף גדול עלה 

מטר( הספיק תיאורטית לחמישה אנשים, אך גרו בו עשרה. היה זה חדר  6/3.80"י. הצריף הגדול )ל

וכך נוצרו חדרים. בין כל שני צריפים הותקן ברז ולכל  -אחד הוסיף בו מחיצות, כרצונו -אחד, וכל

לוקסוס של ממש באותם הימים. הצריף היה עשוי עץ עם גג  -משפחה בית שימוש משלה ומקלחת 

פח. התנאים שופרו במקצת. המדריכות התחילו ללמד את התושבים לעבד גינות ירק קטנות ליד מ

הצריפים. נבנו שני בתי ספר, "תלמים" ו"בן זכאי", בהם התחנכו ילדי המעברה. הגברים הועסקו 

 )אם עבדו( בעיקר בבניין."

 

                                                                      

"כל השטח היה אוהלים ודרדרים. בית (: 2001)הטלוויזיה הקהילתית, מאי  עולים מספרים

, "הרוח מוטטה את כל האוהל, )יונה שלום(הכול היה רחוק."   -השימוש, ברז המים, המקלחת 

, "ילדתי בצהריים באוהל, ילדתי והכל טוב )רחמים יוסף(מה לעשות? הכול חול, אכלנו חול." 

 - 12יפה משעל )הגיעה בגיל  .)דוריס יוסף(בל אין אוכל. לא היה אוכל, מה נעשה?" ויפה, א

"אני זוכרת את הפסקות המים ואת הימים בהם הייתי הולכת למלא מים (: 1990"הקריה שלי" 

ברחוב וולך. הלכתי בחולות, בדרך לא דרך. עד שהגעתי המים  נשפכו. אני זוכרת את ימי החורף 

 -." משה חורי )הגיע בגיל שבע ם סוחף והחזקתי את יתדות האוהל, שלא יעוףהקשים, כשירד גש

זוג  -, משפחה 1951"אנחנו הגענו למעברת קריית אונו בחורף (: 2001הטלוויזיה הקהילתית, מאי 

עם ארבעה ילדים. אתה נקלע למצב שאנשים בלבוש שונה, בשפה שונה, בסגנון דיבור שונה, ואתה 

יתואר. -ו  נחתת בתקופת מגדל בבל, תרתי משמע. הסבל של ההורים היה בלפשוט לא מבין. כאיל

הם נקלעו למציאות שלא הייתה מוכרת. לא הכירו אותה, לא התכוננו אליה ולא יכלו להכין אותם 

אליה, אבל זה מה שהיה. אני זוכר, שבאה מכת רוח ענקית ומוטטה את כל האוהל... אני גם זוכר 

שאבא הגיע והיה בטוח שכל הילדים נרדמו והיה צריך לספר לאימא, מצבים מאד מאד קשים. כ

שהוא היה בלשכת העבודה ואין לו עבודה. אני כביכול ישנתי, אבל לא ישנתי ושמעתי. קשה מאד 

לשכוח את התמונה של הוריך יושבים וזולגות להם דמעות, כי לא היה להם מה לתת, לא רק לי... 

עלתה. פתאום אדם לקח חמור והתחיל למכור נפט, פינו מקום  היוזמה הפרטית במעברה,  צצה ו

לא במושגים של היום, חנויות קטנות, צריף של צרכנייה, צריף של קופת  -למרכז מסחרי קטן 

 ..". חולים... זאת הייתה תקופה יפה מבחינת הילדים, חוץ מהחורף ההוא
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בתקופת הצריפים,  היזמות במעברה,(, חוזר משה חורי לנושא 2020לאחר כשני עשורים )באפריל 

 מציאות היוצרת יזמות":" - וכהגדרתו

"עקב המצב הכלכלי והמחסור במצרכים חיוניים, התפתחו יוזמות הנותנות מענה 

 לצרכים היום יומיים, כגון:

התפתחה חקלאות זעירה: שורות שורות של גזר, בחלקת האדמה הצמודה לצריף,  .א

 ושאר ירקות. אין ספק שהתוצרת הייתה חיונית ומטיבה. צנון, בצל, עגבניות,

משק חי :בתוך מתחם בגינה, הוקם לול של כמה תרנגולות שהטילו ביצים שהיו  .ב

מאוד חיוניות למשק הבית. בשלב מסוים, התרנגולת גם עלתה על שולחן הסעודה, 

 כמצרך חיוני  ביותר.

רעות בשדות ולקבל מנת חלב החרוצים יותר השיגו כבשה או עז, שיצאו עם בעליהן ל .ג

 ו/או להוות סחר חלופי לדברי מזונות אחרים. -

בפרימוסים או בפתיליות, להאיר את הצריף  -אין חשמל, אך יש צורך לבשל  .ד

בעששיות בשעות הלילה. ולכל אלה, צריך נפט. היוזמה לקחת עגלה להניח בתוכה 

 נפט". חבית נפט עם ברז תואם, להצטייד בפעמון ולהכריז: " נפט,

בתקופת הקיץ החם והמחניק, על אף שלא היו מקררים, היה צורך בקרח,  שיקל על  .ה

חיי הבית. בעל היוזמה, הגיע לכפר אונו עם חמור ועגלה, וחזר עם בלוקי קרח ארוכים 

 הכריז על מרכולתו ומכר רבעי בלוק קרח, שאוכסנו בתוך חביות פח או בדליים. -

שלקח יוזמה נסע העירה, קנה כמויות בדים  ומה קורה שהבגדים מתבלים? סוחר .ו

שונים,  ארז אותם כחבילה גדולה על שכמו והכריז על מרכולתו. החייטים "התעוררו 

 לחיים", והרוויחו גם הם את פרנסתם.

נער שמשפחתו במצוקה קשה, הכין משטח עץ עליו הניח שרוכי נעליים, סכיני גילוח,  .ז

 ר עבור כמה פרוסות לחם.גפרורים וכו', הסתובב בין האנשים ומכ

תיקונים של "כאן ועכשיו", סיפקו גם הם   -סנדלרות: נעלים שנקרעו, עקב שנשמט  .ח

 פרנסה.

 עוד יוזמות, שככל שהיה להן ביקוש, המשיכו להתקיים לפי חוקי הכלכלה."
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  50-פתחו עסקים שונים, תחילת שנות ה בתמונה:

 

"אני זוכר את הימים בהם למדנו לאורה (: 1990"הקריה שלי"  -אמנון בן דרור )הגיע בגיל שלוש 

של עששית, או ליד עמוד החשמל, שניצב ליד בית הקפה. בית הקפה היה מרכז החיים במעברה, 

הרדיו היחיד שהיה  -לשם באו אנשים לשמוע את המתרחש בארץ ובעולם, שם היה רדיו 

: "כילדים לא הבינונו מהו עוני. (2001וסיף )הטלוויזיה הקהילתית, מאי ." והוא מבמעברה

השווינו את עצמנו לשכנים וכולם היו באותה רמת חיים, פחות או יותר. למי שהיה קורקינט, זה 

היה הישג גדול. נכתב הרבה על המעברה, כמקום שהיה בו סבל רב ועוני עצום. אני חושב, שהייתה 

הפיזיים לא היו אידיאליים, אבל מי שזוכר את המעברה כילד, זוכר אהבה הגזמה. אולי התנאים 

ואחווה, ובית כנסת וחגים. אולי זה מבט נוסטלגי, שמשכיח את הדברים הרעים ומשאיר במחשבה 

 ." את הדברים היפים

 

למעברה  1951"היינו ילדי מעברה. באנו ביוני (: 2009מוסיף וכותב שאול צ'יטאיאט )בדצמבר 

עברה משפחתי, הורים וששה ילדים, מהאוהל לצריף  1952אוהלים. בסוף  1,300, שהכילה ענקית

)קרוב לקניון הנוכחי(. השירותים היו מחוץ לצריף והיו  703צריף מספר  -מטר  6/4עץ, שמידותיו 

למדנו לאור עששית. מגיל  -משותפים למשפחה נוספת. מים זורמים לא היו בצריף וגם לא חשמל 

י לעבוד, לאחר שעות הלימודים. התחלתי במכירת סדקית בין האוהלים ויותר מאוחר התחלת 11

בחקלאות, בגננות ובמתן שיעורים פרטיים. באמצע שנת הלימודים הראשונה בתיכון )ב"תיכון 

 , עברנו לגור בכפר." 1955בסוף  -חדש" בת"א( 

 

 - בעיית בעיית  ההיגיינה(, מדגיש  משה חורי גם את 2020לאחר כשני עשורים )בסוף אפריל 

 )כלשונו( בתקופת הצריפים: "היגיינה והלכות צניעות"
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"בשלב שנמתחה  צנרת מים, הועמד בשטח הפתוח ברז אחד לכל שני צריפים )בכל משפחה 

נפשות(, צריך להתקלח, צריך לעשות כביסה, צריך לשטוף כלים. בצריף לא היו כלל  6ממוצעת 

ש כבית שזה אומר: לינה, מטבח, פינת עבודה ומקום המספק מחיצות. הצריף היה אמור לשמ

+ מטר, עם דלת כניסה 2מטר על  6מחסה ומענה לקיומם של חיים סדירים, בתוך מתחם של 

וחלון אחד בלבד. הכביסה הייתה נעשית מתחת לברז, שמחוץ לצריף, עבודה ידנית מייגעת וקשה, 

שתמש. אפשר שזה סביר בקיץ, אך מה עם כשההמתנה לחלופי משמרות הייתה תלויה בחסדי המ

 -חודשי החורף? אנשים שהגיעו מארצותיהם, ממעמד מכובד, ראו בכך פגיעה בכבודם ובמעמדם 

אך כשאין ברירה, אז עושים זאת. ומי שיכול היה להרשות לעצמו לשלם עבור כובסת, והיו 

ת עצמם, נאלצו ההורים מועמדות לכך, מסר לכובסת. לילדים הקטנים, שלא יכלו להתקלח בכוחו

לעשות מקלחת בתוך גיגית, שבתוך הצריף. ונכון, יש בנים ובנות, וצריך להתמודד גם עם בעיות 

צניעות אלה. יש לזכור,  כי רוב עולי המזרח היו אנשים מאד מסורתיים ונושאי הצניעות והענווה, 

 ומי ופרטי."היו מרכיב חשוב ביותר בחיי המשפחה, ולכך היה צורך לייצר מענה  מק

 

, רוצה בשנתיים הראשונות ההנהגה, שכולה ורובה בעשייה הקשה והמתמדת והנהגת המעברה?

( 10.3.53-להראות "לעולם" ולהדגיש "בפניו" דווקא את ההיבטים החיוביים. הוועד מזמין )ב

מנת להסביר את הבעיות ולהראות את ההתפתחות שחלה -עיתונאים מעשרה עיתונים, על

"תושבי מעברת אונו סוברים, כי יישובם יכול לשמש דוגמא למפעל קליטת העלייה במעברה: 

וקיבוץ הגלויות במדינה. ברצוננו להוכיח, לבאי כוח העיתונות הישראלית, כי דעתנו זו מבוססת 

על עובדות ועל מעשים." עיתון "דבר" היה היחיד, שלא שלח נציג. תגובת כדורי לוי, מזכיר הוועד, 

וצמת הפגיעה ברגשותיהם )באוקטובר(: "אנו אנשי המעברה, לאחר שנתיים וחצי מעידה על ע

שיושבים במקום, רצינו לספר למספר עיתונאים על המצב שלנו ועל העזרה שקיבלנו מההסתדרות, 

הממשלה, הסוכנות היהודית והמועצה האזורית. רצינו לספר על ההישגים ולא רק טענות מרות, 

ים החדשים. הננו מצטערים צער רב, שדווקא עיתוננו, עיתון פועלי א"י, כפי שזה מקובל בין העול

ודווקא העיתונות המתנגדת לנו ולדרכנו בארץ,  "דבר", אשר בא כוחו הוזמן, לא הואיל להופיע.

כגון עיתון "הבוקר" ועיתון "מעריב", שלחה את נציגיה והם פתחו את עמודיהם ונתנו מקום 

 למעברתנו." 

  

  הנהגה חדשה

 

 

, פונה סמוחה  למפקח הארצי על 5.5.1953-לקראת הבחירות לוועד המעברה ולמועצה האזורית ב

(, בבקשה להקדים ולמנות מהמעברה שני באי כוח לוועדה. הוא  53הבחירות )בתחילת פברואר 

בעלי זכות בחירה, היא  1,000מתוכם כ  -נפש  4,000-כ קובל על כך, שלמרות שהמעברה מונה

איננה מיוצגת בוועדת הבחירות. סמוחה מבקש למנות כשני באי כוח לוועדה, את רוני שלם וסופר 

 סלים. 

 

חברי הוועד החדש )שנבחרו על בסיס מפלגתי( היו: סמוחה סלח )יו"ר(, שמש נאג'י, מקמל יעקב, 
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מפא"י(, מרגלית יצחייק )חירות(, אליהו עזרא )קומוניסטים( זלוף דוד, בר אוסקר וכדורי לוי )

יו"ר, כדורי לוי וזלוף דוד. קחטן  -ונעים שבתאי )ציונים כלליים(. חברי ההנהלה הם: סמוחה סלח 

איתן נבחר כמזכיר. הוועד מזמין את יעקב פניני, מזכיר מועצת פועלי בני ברק, לישיבת הוועד 

 מועדון ההסתדרות של המעברה. הראשון הנבחר במעברת אונו, ב

(, הודה כדורי לוי להסתדרות ולכל המוסדות האחרים, 53בתחילת הישיבה הראשונה )בסוף מאי 

שסייעו ומסייעים למעברה. נאומו התייחס לחברה החדשה ולעצמאותה, ליחסי החברות ולעזרה 

עיית האבטלה, ההדדית המאפיינת אותה. כמו כן, פירט את הבעיות העומדות בפני הוועד: ב

המים, הטלפון, חינוך, תרבות, הטלת מסים, הקמת שיכון קבוע, שירותים כלליים ודתיים, 

ועניינים יומיים נוספים. מרגלית יצחייק )חירות(, העלה את הצורך במסים פרוגרסיביים, עזרה 

ם, סוציאלית רופא מוסמך תורן ללילה, תחבורה בערב, יוזמה פרטית, רישיונות לנכים ולחלשי

ניקיון במעברה ומעון ילדים. אליהו עזרא )קומוניסטים( הצהיר, שהמפלגה תפעל בתחומים שונים 

ותדאג לשירותים רבים. שבתאי נעים )ציונים כלליים( מברך על הבחירות הדמוקרטיות ומדגיש  

פעילות בתחומים שונים, ללא אינטרס פוליטי. גם בר אוסקר, נאג'י שמש, יעקב מקמל ודוד זלוף 

)מפא"י(, קוראים לשכוח את הפוליטיקה ולשתף פעולה, בתהליך פתירת הבעיות ושיפור תנאי 

 החיים.

 . 

בישיבה השנייה )בתחילת יוני(, היות והמעברה היא עדיין חלק מהמועצה האזורית ו"תחת 

חסותה", מחליטים לאפשר לבנימין פורטיס, מזכיר המועצה האזורית אונו, להשתתף בישיבות 

וועדות השונות. בהמשך דנים ומחליטים לגבי נושאים שונים, ביניהם: בעיות הסעד הוועד וה

תועברנה לוועדת הסעד, גובה המסים סלים צ'יטאיאט יודיע לכל מי שברזיו דורשים תיקון, 

ואישורים חדשים, לפתיחת חצאי חנויות, לזגג, לחייט, לספר,  -אישור הסכם קיים לחלוקת נפט 

גם, לחנות שלמה למכירת פלאפל. נושא הענקת הזכות לפתיחת עסקים כמו  -לשני סנדלרים 

יום במעברה, מעסיק את הוועד  וההנהלה לאורך כל התקופה. -נוספים, הדרושים לחיי היום

בדומה, גם הענקת הזכות לחלוקת הנפט, החלב, הקרח ואיסוף האשפה. לגבי הזכות להעניק 

בהתייעצות עם לשכת הסעד. הישיבות אישור לפתיחת עסקים, נקבעה לעתים ההחלטה, 

מוקדשות גם לדרכי סיוע למובטלים )שאינם מסוגלים לעבוד(, למקרים סוציאליים, לבריאות 

 ולסניטציה, לבעיית השריפות, למתפרה ולעבודות  "דחק". 

 

, הוא פורטיס )כאמור, מזכיר המועצה 53אחד המוזמנים לישיבת הוועד בתחילת אוגוסט 

השתתפותו בישיבות חולק אליהו עזרא: "לכל אחד יש זכות לדבר. בנימין  האזורית(, שלגבי

לא בא בחשבון." אחד הנושאים  -ידי ההנהלה, אבל להיכנס לעניינים שלנו -פורטיס מוזמן על

העולים בישיבות הוועד הראשונות הוא, האם להעדיף ישיבה "פתוחה" או "סגורה". למרות 

וג הישיבה בהתאם לנושאים, חזר אליהו עזרא לנושא שבתחילת אוגוסט הוחלט לאפשר את ס

)בישיבה שאחריה(, והדגיש את חשיבותה של ישיבה "פתוחה": "התושבים צריכים לשמוע ולדעת 

מה מתרחש ומה עושים למענם." ההחלטה הסופית הייתה לקיים ישיבות "סגורות", כהצעת 

לשאול את נציגיהם לגבי מה סמוחה: "כדי לאפשר גישה שקטה לעניינים. התושבים יכולים 

 שהתרחש בישיבות."
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  בעיית השריפות

 

( מהמועצה האזורית, ההסתדרות ו"המשביר", לתמוך כספית 53עולה דרישה )בתחילת יולי 

וגם הצעה לערוך מגבית כללית, בין תושבי המעברה. כמו כן, דורשים  -במשפחה שצריפה נשרף 

באותו המקום ובמהירות האפשרית, מיטות,  -חלופי  ממנהל המעברה להשיג עבור המשפחה צריף

ומ"המלבין" לבקש מגבות ונעליים. באמצע נובמבר, לאור שריפות נוספות,  מזרונים ושמיכות.

מארגנים קבוצת "מכבי אש", מרכזים את חומרי הכיבוי בארבעה בתי הכנסת ומפרסמים על כך 

 מודעה. 

 

 תחבורה וטלפון

 

יס על הסיכום עם חברת "דן", המוכנה לשפר את התחבורה למעברה , מדווח פורט53בסוף יוני 

יד התחנה הסופית. כמו כן, תפנה החברה לשר -בשעות הלילה, אם ייעשה תיקון, ברחבה שעל

יד -אחת בתחנה המרכזית על -התחבורה לקבלת אישור להקמת שתי סככות, להמתנת הנוסעים 

ברכה. באוגוסט, אנו קוראים על התפרצות כנגד  והשנייה בתחנה הסופית, בגבעת 58אוטובוס מס' 

נהג המעברה ועל איום הוועד, ש"אם תהיה התפרצות נוספת על הנהג, משרד העבודה יפסיק את 

הגעת האוטו למעברה". באמצע נובמבר מפרסמים על הפסקת שירותי האוטו, וכי עד שיימצא 

 סידור, ישרת האוטו של אבי חיים את תושבי המעברה. 

  - ם קושי להשגת טלפון, ופונים שנית למנהל הכללי של הדואר, לגבי הצורך המיוחד בוקיים ג

במיוחד לאור הפסקת פעילות האוטו. כמו כן, מבקשים מהאחראי על התחבורה למעברות בלשכת 

, והוועד מתקין אותו במשרדו, היות 53העבודה, להמליץ על הבקשה. הטלפון מושג בסוף דצמבר 

 ו"זה הישג של הוועד ואין מרחק גדול בינו לבין קופת חולים". מותקן גם אמצעי חיצוני להתקשר. 

 פון הראשון בקריית אונו, הותקן רק לאחר למעלה ממחצית השנה.הטל

 

, קובל קחטן כי לוח זמני הנסיעות נקבע ללא 54בישיבה במועצה האזורית בתחילת ינואר 

הסדר -התחשבות בתושבי המעברה, וגם על הלוח הקיים אין הנהגים שומרים. במיוחד רב אי

פקות את הצרכים. כמו כן, הוא מבקש סככה בשעות הערב. שולחים מכוניות קטנות, שאינן מס

לתחנה המרכזית במעברה )שעדיין לא הוקמה(. בהמשך החודש מתברר, שחברת "סולל בונה" 

 אמנם התחילה לתקן את הכביש, אולם האוטובוס עדיין לא נכנס למעברה.
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 בעיית האבטלה

 

 

מבנה ארעי למתפרה, עבור (, להקצות בכפר שטח ל52לאחר הסכמת ועד כפר אונו )בתחילת יוני 

עבור  -אנשי המעברה )היות ובמעברה לא היה חשמל(, נפתחה המתפרה באמצע חודש דצמבר 

, מוחלט להתנגד להטלת 53תעסוקה לאנשים המוגבלים בכושר עבודתם. בישיבה בתחילת נובמבר 

. בהמשך מס ארנונה על הורי הילדים בגן, לאור האבטלה הגדולה וריבוי "המקרים הסוציאליים"

במיוחד עבור  -החודש, הוועד פונה למשרד הסעד בת"א, בבקשה להשתתף בהוצאות מעון לילדים 

ילדי "המקרים הסוציאליים", כדי שההורים יוכלו לצאת לעבוד. הוא גם מבקש מלשכת הסעד 

ידה. סך התשלום  -במעברה, להשתתף במפעל "הזנת הילד", עבור ילדי המשפחות הנתמכות על

 ל"י.  1.00ועבור כל ילד נוסף  -ל"י  1.50מפעל "הזנת הילד" היה עבור כל ילד החודשי ל

הוועד מחליט לקבל )בתחילת דצמבר( את החלטת המועצה לגבי גביית מסים לחנויות ולבתי קפה, 

ל"י  2.00 -ולמוסדות ציבור, כגון קופ"ח צרכנייה, מוסדות החינוך  -ל"י לחודש  1.00תמורת 

(, 54ידי הגובה מקמל יוסף. בעיית האבטלה נמשכת )תחילת ינואר -בצע עללחודש. הגבייה תת

למרות עבודות ה"דחק". לאור מצב האבטלה והמצב הכלכלי החמור השורר במעברה, הוחלט לא 

להעלות השנה את מס המים. כן הוחלט לדרוש מעמידר, לצפות בחינם בדיקטים את הצריפים, 

ושבים יורידו משכר הדירה(. נערך דיון ארוך בבקשות עבור "המקרים הסוציאליים" )משאר הת

את פניני, מזכיר ועדת פועלי בני  למתן רישיונות והקשר ללשכת הסעד. המועצה האזורית מזמינה

 ברק, ואת באי כוח ההסתדרות ולשכת העבודה, לישיבה שתוקדש לדיון בבעיית האבטלה.

 

 שירותי דת

 

לבחור ועדה דתית לכל בית כנסת בנפרד, ושהן תהיינה (, כי יש 53הוועד מחליט )בסוף אוגוסט 

חייבות לדווח לוועד. כמו כן, הוא מסמיך את סמוחה להתקשר למועצה, בדבר קביעת משכורת 

מכל הכנסה שלו בענייני דת  25%קבועה לחזן ולשמש בית הכנסת לעיראקים. הרב פרנקל ייתן 

ליץ בפני הרבנות, עבור קבלת רישיון במעברה, לשמש בית הכנסת לעיראקים. הוא גם זה, שימ

(, לגבי בקשתו לקבלת 54לה אליהו )בפברואר לשחיטה לעזרא מקמל. לאחר הריאיון עם ציון עבד

רישיון כשוחט,  מוהל ומקדש, סוכם שבשלב ראשון ייגש לרבנות הראשית בת"א לבחינה ולקבלת 

 אסמכתא.
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 הקמת קולנוע קיצי

 

, להמליץ בפני המועצה, להעניק לאחים קצב רישיון 54ההנהלה ממליצה בישיבתה מאפריל 

 5%לפתיחת קולנוע קיצי במעברה. התנאים שלגביהם סוכם: האחים קצב יתנו לוועד כל חודש 

מקומות ישיבה, האחים קצב מתחייבים לא לערוך באולם  300-מהכנסותיהם, באולם יהיו כ

ובדים יהיו מתושבי המעברה. בעלי הקולנוע יהיו ארבעה תושבי המקום: אסיפות פוליטיות, כל הע

 יד קפה קצב. -דינו יעקובי, טורקי חיי, קצב ג'מיל וקצב סלים. בית הקולנוע יהיה על

 

 החינוך-מערכת                                                   

 

, לאור העובדה שהמעברה עומדת לקום 50בסוף נובמבר . מתחילים ללמוד עם ילדי כפר אונו

לא לקבל ילדים ממעברות אחרות, אלא לשמור את זכות הבכורה )כאמור( ציע זיידמן הבקרוב, 

עולים וגבעת ברכה שיכון ו זמנית, ובהקשר להתרחבות הכפר עם הצטרפות עולי ב. לילדי המעברה

למשרד החינוך: "עד היום ים מתקיימים אצלנו  הלימודים ב"בית  , הוא  פנהוקרבתבנוספים 

העם" ובחדר אחד של גן ילדים. עד היום היו אצלנו רק ארבע כיתות. כעת, עם התרחבותה הניכרת 

והמתמדת של שכונתנו, החלטנו להגדיל גם את בית הספר. החלטנו להגדיל מידי שנה בעוד כיתה 

ונה כיתות. אבל ברור, כי התנאי היסודי לכך הוא בניית בניין נוספת, ולהגיע למניין מלא של שמ

לרשום את כל ילדי המעברה לבית  ,1951באמצע ינואר  ניתנת הוראהלמרות זאת, מתאים..."  

 במעברה. עבור בית ספר עד הקמת צריף  מתאים  -הספר, כדי שיתחילו את הלימודים 

 

מזכיר ואולם לא התקבל ריהוט  ,אונו ספר בכפר, נקבע מקום לצריף עבור בית ה1951 בסוף ינואר

מרכז לחינוך: "אין ריהוט והמורות מסרבות ללמד ואז כל הילדים לבבקשה דחופה פנה הוועד 

מנהל גם המורות אינן יכולות להשתלט."  ,לא רק ילדי המעברה. הבטחתם מורה )גבר(, ויסבלו 

: "זה למעלה ממחצית השנה שוועד כפר אונו מבקש מדווח )באמצע מרץ( המדור לציוד ואספקה

חומרים להקמת בית ספר. אתמול הייתי בכפר, ומצאתי שבית הספר נמצא בתנאים קשים מאד. 

 ילדי מעברה.  120ביניהם  -ילדים בשתי משמרות  200הוא מפוזר בארבעה בתים, לומדים בו 

 

, הצטרפו לבית הספר בכפר יםשלושה החודשים הראשונמהלך ב הילדים שהגיעו למעברהכך, 

עבור  עד שהתקבלו במעברה צריפים מתאימים - 1951 תחילת אפריל-אונו, ולמדו בו עד סוף מרץ

משפחות,  200משפחות. כאשר היא הייתה רק בת  500כאשר המעברה מנתה כבר בית ספר. וזאת, 

בית הספר הקמת הוחלט על חשבו בכפר אונו על בית ספר משותף. אולם לאור גידולה המהיר, 

  .במעברה. מהסוכנות הבטיחו להקים חמישה צריפים לגן ילדים וששה צריפים לבית ספר

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

, דיווח ה. 52. בישיבת המועצה בסוף ינואר 51בתחילת מרץ במעברה נפתח  גן הילדים הראשון

תינוקות וב"הזנת  30-ילדים בארבע כיתות. התחילו בטיפול ב 160-פישר: "במעברה גן ילדים ל
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ילד מגיל שנה עד שלוש, המקבלים  340תינוקות  ופעוטון עבור  25-הילד". נפתח גם בית תינוקות ל

ילדים." רומנו  הדגיש, באותה  250מבשלים פעם ביום עבור  שלוש ארוחות כל יום. ב"הזנת הילד"

ישיבה, את הצורך להדרכה חברתית ורוחנית בכל האזור. כמו כן, הוא דרש הקמת מועדונים 

ומגרש ספורט. אבנר הוסיף, כי הוא מקווה, ש"עם העברת העולים לצריפים, יהיו  -לילדים ולנוער 

 יוצרת." תנאים של ישוב קבע ותנאים לעבודה יותר

 

 

, את המצב 1952 סמוחה, המייצג את המעברה במועצה האזורית, הסביר בישיבה בתחילת יוני

לגבי פתיחת בית ספר של זרם המזרחי: "ההורים במעברה מצהירים על בית ספר של זרם 

העובדים ושל מזרחי. אנשי מזרחי רצו לפתוח בית ספר כבר לפני כחודש, והוסבר להם כי אם יהיה 

לבית  20ילדים ובתוכם   450חוקי הדרוש לפתיחתו, תדאג לכך המועצה. עד כה נרשמו מספר 

צריפים לבית הספר של זרם העובדים וחמישה לגני ילדים."  6הספר של מזרחי. השנה יהיו 

(, מסתמן גידול במספר התלמידים: שש 2.9.52-מכתבה בעיתון "דבר", לאחר כשלושה חודשים )ב

מהם ששים  -את שנת הלימודים החדשה לבית הספר של זרם העובדים מאות ילדים נרשמו לקר

(, שבתי הספר במעברה 23.9.52-)ב באותו חודש לזרם הדתי. לעומת זאת, ועד המעברה מדווח

הנמנים על הזרם הדתי )"מזרחי"(. מקמל וסמוחה, שעזרו  24בהם  ,תלמידים 700כוללים  

מורים ומורות ובכל זאת המצב קשה,  24: "ישנם לרישום לבית הספר של זרם העובדים, מוסיפים

אחד המורים בבית הספר היה דוד דבורה, שהגיע למעברה  קשה גם לקרוא למורים אלו, מורים".

. לימים הוא זכה בתואר "יקיר קריית אונו", בזכות  פעילותו הציבורית, שכללה 51-עם משפחתו ב

דתי היה -חד המורים בבית הספר הממלכתיגם סיוע בחיסול המעברה ובאכלוס תושביה בקריה. א

הרב חיים ימיני, אשר הגיע עם משפחתו למעברה באותה השנה, ולימים קיבל גם הוא את תואר 

"יקיר קריית אונו". וזאת, בזכות פעילותו הרבה בתחום קהילת יוצאי תימן, כמו גם בזכות 

 פעילותו בטיפוח החינוך הדתי ביישוב כולו.

 

ת ספר, גנים ומעון, היו ממושכים, והחלו מהיום הראשון להתיישבות המאמצים לדאוג לבי

לימוד. -, מצוקת מבני)כאמור( מאתיים המשפחות הראשונות. גם בכפר אונו הייתה באותה תקופה

, לא פסקה המצוקה, מחמת הגידול המתמיד 1951הוקם בספטמבר מבנה בית ספר "ניר" גם כש

מארצות  -  העלייה ליישוב בתחילת שנות החמישים, כתוצאה מגלי אוכלוסיית התלמידיםב

, מחליט ועד המעברה להתקשר למרכז לחינוך )באמצעות 53המערב והמזרח, גם יחד. באמצע יוני 

המועצה האזורית(, לגבי מורים, גננות והעובדים הזרים במעברה. כמו כן, הוא מחליט לבדוק את 

וכן את  -זרת ועדה, שתכלול את נאג'י שמש מצב הילדים האוכלים בחדר האוכל, בבית הספר, בע

כוח ועדת החינוך והסעד. הוועד מאמץ את הצעת ועדת החינוך, לשלוח את שלוש המבשלות -באי

 לקורס לבישול. 

 

מחליטים שתלמידי כיתה ז' לא יעברו לקריית אונו, אלא יישארו במעברה:  1953באוקטובר 

ביכולתם לשלם שכר לימוד וימי הגשמים  "בהתחשב במצב ההורים של ילדי כיתה ז', שאין

גם לבעיית בית הספר הממלכתי דתי נמצא  מתקרבים, רצוי להשאיר כיתה גבוהה זאת במעברה."

מנהל  -פתרון. בישיבה עם פורטיס )בתחילת נובמבר(, בה השתתפו שני המנהלים, מאיר יעקובי 
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דתי )באופן -למסור לממלכתידתי, הוחלט -מנהל הממלכתי -בית הספר הממלכתי  ויהודה כהנא 

. כמו כן סוכם, ששני המנהלים יפנו למועצה 16:00עד  12:00זמני(, צריף בן שני חדרים, משעה 

 דתי.-האזורית, בדרישה למציאת פתרון סופי, לבעיית "השיכון" לבית הספר הממלכתי

 

, בעקבות 53מבר ואכן, מדיווחו של זייף, יו"ר ועדת החינוך והתרבות בקריית אונו )באמצע נוב 

סיורו במעברה(, עולה תמונה חיובית לגבי מערכת החינוך במעברה: "בית הספר מסודר למופת. 

ילדים.  17כל הילדים לומדים במשמרת אחת לפני הצהריים. זה עתה נפתחה כיתה ז', המונה 

דאגתו הנוכחית של המנהל היא סידור גינה סביב בית הספר. קיימים שיעורי מלאכה, זמרה 

. הושג גם 522והתעמלות. יש כלי עבודה חקלאיים וקיימים שיעורים מתאימים. מספר התלמידים 

דתי ללמוד באחד -הסכם עם בית הספר הממלכתי, לגבי מתן אפשרות לתלמידי הממלכתי

ילדים, והם מסודרים יפה. תוך מספר ימים  52הצריפים, בשעות מסוימות. גני הילדים מונים 

גן נוספות, וכל הילדים, שנרשמו עד כה, ייקלטו בתוכן." חיזוק לדבריו תיפתחנה שתי כיתות 

"הילדים (: 2001נמצא בדברי דינקה אמבר, שהייתה גננת במעברה )הטלוויזיה הקהילתית, מאי 

שלנו קיבלו ציוד מיוחד, ובשפע. אנחנו קיבלנו ציוד, שבגן של הבת שלי )בקריית אונו(, לא קיבלו 

 בכלל."

 

)עדיין באותה השנה( מחליטים לערוך רשימה של הורים לילדי הגן, המוכנים באמצע דצמבר 

ל"י, כדי לבקש מדבורה נצר לפתוח כיתה רביעית. ואכן, כיתת הגן נפתחת בתחילת  2.50לשלם 

 120גם עבור בית הספר הדתי. פונים למועצה בבקשה להקצבת  -, ומתחילים להתקין גדר 54ינואר 

לילדי בית הספר. באותה ישיבה, בוחרים גם אחראים )מרי שמש, מארי  ל"י, לקניית ספרי לימוד

 שעשוע ואיתן קחטן(, כדי לפקח על המצרכים והאוכל, אשר יוגש לילדים במפעל ההזנה. 

 

בישיבת ועד נוספת באותו החודש, מדווח זלוף )בעקבות ביקורת שהוטחה על פעילות ועד 

י לעשות עוד ברזים. נושא כוס החלב הולך יד המטבח, ואני דרשת-המעברה(: "יש מים על

ומסתדר. דבר רחצת הכוסות, השתפר בזמן האחרון. כבר חודש וחצי מדברים על "הזנת הילד". 

קיבלנו את המצרכים ובשבוע הבא הילדים יקבלו את האוכל. אישרו לנו כיתה רביעית וגננת 

אביב -חבר יעמוד באמצע תלמקומית. גם בעיית המיקום לגן הסתדרה. לכולכם תהיה בושה, אם 

ילד, ולמעברה זה דבר עצום.   600ויסביר שאין גן ואין בית ספר. בית הספר שלנו מונה כיום  

 לידיעתכם, סודר גם גן ירקות, קיבלנו כלי עבודה לגן ומדריך לחקלאות." 

 

 תלמידים. 60דתי חמש כיתות, ומונה -, כולל כבר בית הספר הממלכתי1954בסוף ספטמבר 

 

עדת התרבות פועלת ויוזמת: קבלת עיתונים, ירחונים, משחקים וספרים לבית ההסתדרות. היא ו

חוג תנ"ך וטיולים להכרת הארץ, מזמינה קולנוע  נייד ומבקשת  לפתח את  -מארגנת חוגים 

מ"ר למגרש ספורט. גם ועדת החינוך )באמצע  30עד  20להתקשר עם "הפועל" ולתת לו  -הספורט 

וכן הקצבה לספרייה, למלאכת יד  -יוזמת הזמנת  הצגות קולנוע לילדי בית הספר (  54פברואר 

בבית הספר ולבית ספר לנערים עובדים. לאחר כחודש, הוועדה יוזמת נטיעת עצים בט"ו בשבט,  

 טיול תושבים לסדום, תערוכה לילדי בית הספר וחגיגות ליום העצמאות.
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ורן לוועד קריית אונו: "לפי החלטות ועדת ה"סקר" )באותה השנה( פנה יעקב גאוקטובר באמצע 

שערך משרד החינוך, הוחלט להעביר אלינו את ילדי כיתה ז' מהמעברה. מנהל בית הספר במעברה 

התנגד, ופנה לממשלה בנדון. גם מצדנו, אנו חוששים שצירופם של ילדים אלה עלול להוריד את 

ריה יש מה להגיד בנדון. העניין דחוף ואני מחכה ז' שלנו. נראה לנו, שגם לוועד הק-רמת כיתות ו'

לתשובתכם." כעבור יומיים פונה מסחרי ליעקובי, מנהל בית הספר במעברה: "משפחת ברקוביץ 

עומדת על בקשתה, שבנה יעבור לבית הספר בקריית אונו. אינני מוצא טעם לעכב את הילד, ואני 

רי, נשלחת למחרת: "לפי ההוראות מייעץ לך לתת לו מכתב העברה." תגובת יעקובי למסח

שקיבלתי, אין בסמכותי לסדר העברה מסוג זה. הפרוצדורה הנכונה היא, שהמוסדות המקומיים 

יקבעו איזה בית ספר מתאים לתלמיד. לכן, יש לתת הוראה, שתחייב גם את יעקב גורן וגם אותי."  

כדורי לוי לוועד קריית  קדמה לתכתובת זאת )באוגוסט, לקראת תחילת שנת הלימודים(, בקשת

אונו, לרשום את שני ילדיו לבית ספרם. וזאת, היות והבית שהוא בונה בקריה נמצא לקראת סיום. 

יעקובי ביקש )באוקטובר(, גם לברר לגבי תשעה ילדים הלומדים בקריה, למרות שהם גרים אצל 

 .1956-הוריהם במעברה. פנייה מיוחדת להעברת ילדים ללמוד בקריה, אושרה גם ב

  

"למדנו בבית ספר "תלמים". (: 2009שאול צ'יטאיאט, שהגיע כילד למעברה, כתב )בדצמבר 

אמנון בן דרור )הטלוויזיה הקהילתית,  ."המבוגרים גם את -הכניסו את כל הגילאים לכיתה ג' 

"היה לנו חדר (: 2001כרמלה יוסף )הטלוויזיה הקהילתית,  מאי  .""למדנו במשמרות(: 2001מאי 

משה  כך מעט, אבל לא הרבה ילדים זכו לאכול, כי לא יכלו לשלם."-כל  וכל. היה צריך לשלםא

"בית הספר כלל שורה של צריפים, שחלונותיהם היו פרוצים. הלכנו (: 1990חורי  )"הקריה שלי", 

אליו יחפים, כשהנעליים מתחת לבית השחי. לא פעם, ברחנו מהשיעורים לצפות בצניחות החיילים 

"בית הספר היה  :(2001הוא מוסיף )הטלוויזיה הקהילתית, מאי  השומר, הסמוך."-במחנה תל

פנינה יוצאת מהכלל. היו חברים מרומניה, תימן, עיראק. המורים מעיראק באו לבושים כמו 

כך נוגד את האווירה ואת המציאות, אבל עם לבוש -ג'נטלמנים, עם חליפה ועניבה. לבוש שהיה כל

  ."התקופה היפה ביותר, מתוך ראיית ילד, הייתה תקופת בית הספרזה הם באו. 

 

: "מהיום והלאה, 8.6.1956-ידי מנהלו, מאיר יעקובי ב-הספר על-השם "תלמים", ניתן לבית

ייקרא בית ספרנו בשם בית ספר ממלכתי "תלמים" קריית אונו". גם השם "ניר", ניתן לבית 

ר הקמתו. אולם לגבי התלמידים שלמדו בהם לאורך הספר בקריית אונו, רק כארבע  שנים לאח

השנים, זכורים שמותיהם כאילו ניתנו להם מאז נוסדו. בדומה, לגבי תלמידי "בן זכאי" 

 .15.4.1960-דתי, ששמו התקבל  ב-הממלכתי
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 )בערך( 1953בית ספר "תלמים", שנת   בתמונה:

 

למים" מעלים זיכרונות, לגבי הקשר שלהם עם בית ספר  "ניר". מספר משה תלמידי בית ספר "ת

היה בתחרויות הספורט.  הקשר היחיד עם "ניר": "(2001)הטלוויזיה הקהילתית, מאי  חורי

הלהיט היה תחרויות "מחניים". היה רצון לנצח אותם, אבל המפגש היה של "חשבונות", ולא של 

ואנחנו היינו צריכים כל פעם  -מורה לספורט, מגרשי ספורט  ספורט. להם היה בית ספר מסודר,

."  אמנון בן דרור מחזק את ההכרה שלנו, וניצחנו-לסמן מחדש... הצורך לנצח אותם היה בתת

הסתכלנו על היישוב מרחוק ולא הגענו לשם. קצת קינאנו בהם. הקשר היחיד היה דבריו )שם(: "

הקשר של שאול צ'יטאיאט  עם בית  ". לעומתם,םכשבאנו ל"ניר" לתחרויות ספורט ב"מחניי

"הכניסו אותנו לכיתה ג', למרות שהייתי אמור להיות (: 2009הספר בכפר, היה שונה )בדצמבר 

דילג גדעון )עם מרגלית חקק ומשה חיים( מכיתה ו'  1953-בכיתה ד' וגדעון אחי בכיתה ה'. ב

( עברתי ללמוד בכפר. 1954-כיתה ח' )בלכיתה ח' בכפר. אני המשכתי ב"תלמים" עד כיתה ז' וב

הכניסה לכיתה ח' בכפר הייתה יוצאת מהכלל, ולא הרגשנו כל אפליה. התקבלנו בחיבוק ובאהבה, 

ידי כל התלמידים. למעשה, לא היה בינינו כל הבדל. לאור הצטיינותי בלימודים, זכיתי -על

ור באותה שנה, שזכה בסטיפנדיה מטעם משרד החינוך. הייתי אחד משני התלמידים במחז

גדעון צ'יטאיאט, מרגלית חקק בסטיפנדיה. גם התלמיד השני היה ילד מעברה )יעקב ברקוביץ(."  

וגם אלי סמוחה, שהצטרף לבית הספר בכפר שנתיים לפניהם, היו מבוגרי המחזור  -ומשה חיים 

 הראשון של בית ספר "ניר".

 

המקצועיים לתחום החינוך, חוזר משה -הבוגריםלאחר שנים, כאדם שהקדיש את כל שנות חייו 

( לתקופת הלימודים ב"תלמים" בתקופת הצריפים, ל"בית הספר 2020חורי )בסוף אפריל 

היינו שם ערב רב של נערים ונערות, מארצות שונות, "  הממלכתי היחיד במעברה", כהדגשתו:

ת תומכת ומכוונת. הפערים אשר לא הייתה להם כל מסגרת, ולא הייתה כל פעילות בלתי פורמאלי

תה אחת, לא הייתה אווירה של לימוד. ההורים היו כיהיו גדולים, שתי יחידות גיל חוברו ל

 עסוקים בקשיי היום יום, ואנחנו פרשנו כנפיים למרחבי היישוב, למשחק ושובבות.
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מעט למורים לא הייתה שליטה בניהול השיעור, ועבר זמן רב ויקר עד שהצליחו לייצר מסגרת ו

משמעת, עבר זמן יקר, שאנחנו שילמנו עליו מחיר יקר, יותר מאוחר. הפער בינינו לבין בית ספר 

לא רק בחומרי הלימוד, אלא ובעיקר באווירת הלימוד  -"ניר", אשר בכפר אונו, היה גדול 

ה ח', נעמדנו מול מציאות כיתובתמיכה המשפחתית, שלא הייתה קיימת אצלנו. כשסיימנו את 

חלטה, ההורים תמיד תמכו בהמשך לימודים, אך הם לא הבינו את גודל הפער מול ילדי קשה לה

רמת גן, רמת עמידר וכו'.  לאיזה  העיר. הרצון להמשיך וללמוד חייב את המעוניינים לנדוד לת"א,

בית ספר ולאיזו  מגמה, יש ללכת? האם יש לי הביטחון שאוכל להשתלב? האם אוכל לשלם את 

ות הנדרשות? שאלות רבות הלמו בראשינו, ובכל זאת, כל אחד חייב היה לעלות ההוצאות הכספי

 על מסלול כלשהו )אני בחרתי בביה"ס הימי "מבואות ים  וסיימתי כחניך מצטיין(.

מכאן והלאה, כל אחד לגורלו ולכישוריו. בחלוף השנים בגרנו, יצאנו לשירות הצבאי, וכל אחד 

ריו ויכולותיו. מעת לעת נפגשנו, ומטבע הדברים שאלנו וחקרנו פי כישו-המשיך את מסלול חייו על

מה כל אחד עשה ולהיכן הוא הגיע. כאן הסתבר, שהמאזן היה חיובי. כי הייתה השתלבות מלאה 

במגוון האפשריות: הן האקדמיות והן העסקיות. ובמרחק הזמן, אפשר היה להיות גאה בהצלחות 

 ובתוצאות.

לגורמים בהנהלת הישוב אשר תמכו עודדו וסייעו למי שהתאמץ  ורצה  חייב אני לציין ולומר תודה

להצליח.  תודה חמה לראש המועצה מר יעקב כהן, למר איצקוביץ מנהל המחלקה לחינוך, 

אשר לא חסכו כל  -לאביבה זינגר, הממונה על מחלקת הרווחה, ולגורמים במועצת הפועלים 

ות כל אלה ועוד, אנו בוגרי "תלמים", חשים מאמץ לסייע בכל האמצעים שעמדו לרשותם. בזכ

 צורך לומר תודה."

        

 חיסול המעברה                                                

  

, הוחלט פעם נוספת, לדחות את קביעת השם למעברה, עד שהתושבים הגרים 1954בתחילת שנת 

בצריפים, ייכנסו לשיכונים. התושבים דוחים גם כעבור חודשיים את הצעת ועדת השמות 

ריח בושם(.  -הממשלתית, לקרוא למעברה בשם "כרכום" )צמח המצוי בסביבה, בעל ריח נעים 

י, באמרו: "לפי דעתי, כל עוד אנחנו תושבי מעברה, לא נשלה את עצמנו ביטוי לדחייה נתן כדור

ולא נקבע לנו שם, עד שיאפשרו לנו להיכנס לשיכוני קבע." כך נשארה ההחלטה בעינה: "נמתין עד 

 שנעבור לבתי הקבע."                                   

 

, למשרד 51על בעיית תכנון שיכון הקבע לאנשי המעברה, כותב זיידמן כבר באמצע אוקטובר 

התכנון בקריה )למהנדס ליפשיץ(: "בהתחשב עם העובדה, שנתבקשתם להכניס תיקונים בתכנון 

המקורי, עקב התנגדות הצבא לקרבת השיכון, ובהתחשב שגם לנו יש עניינים חיוניים, בקשר 

והיות והדבר אינו סובל דיחוי, נודה אם תואיל לקבוע לנו ראיון בהקדם לפיתוח מקום זה, 

 האפשרי, בקשר לכך." 
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כנית ו, דנה הנהלת ועד המעברה, בצורך לקדם את התחלת הבנייה לפי הת1953בתחילת נובמבר 

משפחתיים והשאר בבניית שתי קומות. -דו הקיימת. כלומר, חלק קטן מהשיכונים יהיה של בתים

מנת לדון בהסדרי הביצוע. מאמצי -ה מבקשת, להיפגש בדחיפות עם ראש המועצה, עלההנהל

יום. נמשכים המאמצים לחבר -כמו גם ניהול חיי היום -ההנהלה למעבר לשיכון הקבע נמשכים 

את הצריפים לרשת החשמל. היות ולפי מכתבו של מסחרי, הסיכויים לגבי חיבור לחשמל 

, אך ללא הצלחה. 53הוועד בעצמו לחברת החשמל, באוקטובר "רחוקים מלהיות בקרוב", פונה 

, מבקש ועד הקריה מהמחלקה המסחרית בחברת החשמל, להגיש לו הערכה 54באמצע מאי 

כספית לגבי המחיר הדרוש, שיאפשר חיבור לבתים במעברה  ולמוסדותיה. אולם  חברת חשמל 

ים" זמניים. גם הפנייה בסוף מאי אינה נענית לבקשה, וממשיכה לסרב להתקין רשת חשמל ב"מבנ

נפש, סורבה בנימוק שהמעברה ארעית. תשובה  4,000-, להתקנת רשת חשמל למעברה, המונה כ55

 דומה ניתנה לבקשה זאת גם לאחר שנה. 

 

עולה, כי מתגבש הרעיון לדרוש הקמת מועצה  53מפרוטוקול ישיבת ועד קריית אונו בסוף דצמבר 

, כדברי י. כהן: " אם מישהו חושב שנוכל להשיג סטטוס ירוף המעברהובצ -מקומית לקריית אונו 

של מועצה מקומית בלי המעברה, הוא טועה. חוץ מעבודה יעילה יותר, אינני רואה את זה כנכון 

והוגן כלפי תושבי המעברה, לבקש מועצה ולא להזכיר אותה. זה חלק של היישוב שלנו ויש לדאוג 

א נראה לי שנצליח, מבלי שנדגיש בפני משרד הפנים, שאנו לזה. אסור להתחמק מהעומס. ל

מקבלים עלינו את הדאגה למעברה." שהרבני הוסיף: "אין דרך קצרה יותר מאשר דרישה מיידית 

למועצה מקומית, בתנאי שאנו משתפים את המעברה. תוך שנתיים תחוסל המעברה. במעברה 

מאיים. הם יכולים לעזור לקיומה של אונו עבודה ואנשיה חונכו לחיים עצ שלנו אין הרבה חוסר

פי בקשת שני הוועדים, אושרה -כך, לאחר הסכמת ועד המעברה ועל ולגידול אוכלוסייתה."

הקמת המועצה המקומית המשותפת. נציגי המעברה באותה מועצה היו דוד  54באמצע ספטמבר 

 ת. שניהם נציגי ההסתדרו -צ'יטאיאט )סגן היו"ר יעקב כהן( ושמש נאג'י 

 

,  הודיע יעקב כהן, יו"ר המועצה המקומית, לתושבי המעברה: "בימים הקרובים 58באמצע מרץ 

תונח אבן הפינה לבתים הראשונים. מסיימים את עבודות יישור השטח, שנועד לשיכון, ומייד 

לאחר מכן תחל עבודת הפיתוח, סלילת כבישים והנחת רשת צינורות לאספקת מים. משרד 

לושה טיפוסים של שיכון, ותינתן האפשרות לכל אחד לבחור את הטיפוס העבודה יקים ש

המתאים לו, הן מבחינה משפחתית והן מבחינת האמצעים הכספיים שברשותו." לאחר שבוע, 

נשלחה הודעה נוספת: "בדיון שהתקיים היום עם משרד העבודה, הוא התחייב לגשת לבנייה 

מ"ר."  54שטח הדירה יהיה  -ם שנרשמו לסוג זה משפחתיים, לאותם תושבי-מיידית של בתים דו

תיאור מדויק יותר, ניתן למצוא בפרסומי חברת רסקו, תחת הכותרת "מפעל חיסול הצריפונים 

, תכלול: שלושה חדרים, מטבח, חדר אמבטיה 2207משפחתי טיפוס -בקריית אונו": דירה בבית דו

מ"ר, במחיר  55.50ל מרפסת מטבח( סה"כ שטח בנוי )כול -עם שירותים ומרפסת מטבח מכוסה 

חדרים, מטבח, חדר אמבטיה עם  3, תכלול: 2502ל"י. דירה בבית קומותיים טיפוס  7,475

 7,250מ"ר, במחיר  56.70סה"כ שטח בנוי  -שירותים, מרפסת  מכוסה ומרפסת מטבח מכוסה 

 ל"י.
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ו גם נציגים ממשרד , הזמינה חברת רסק9.4.58-לטקס הנחת אבן הפינה לשיכונים, שהתקיים ב

ידי "דירות עם", חברת הבת(, -העבודה, הקרן הקיימת והסוכנות היהודית. להגרלת הדירות  )על

, הוזמן נציג מהמועצה המקומית. במהלך תקופת הבנייה 24.3.60-אביב  ב-שהתקיימה בתל

 -מנת לסייע לתושבים -מוגשות הרבה בקשות לסיוע בקבלת משכנתאות. גם המועצה פועלת על

(: "המועצה במגע עם הסוכנות, לגבי מתן משכנתא 59ובמיוחד לנזקקים ביותר )באמצע פברואר 

 והלוואה נוספת, למתקשים לשלם את מלוא הסכום." 

 

ולא רק  -מדווחים עיתונים רבים  63-61התחיל תהליך המעבר לבתי הקבע. בשנים  1960בשנת 

-, המתקרב לסיומו. עיתון "דבר" )בבעברית, על תהליך חיסולה של המעברה בקריית אונו

 800(, תחת הכותרת "מעברת אונו לפני חיסולה", מדווח: "מעברת קריית אונו בת 12.6.62

כך נמסר בפגישה  -מתחסלת בימים אלה  -נפש, שהם מחצית מתושבי המקום  4,500צריפונים עם 

יחוסלו בסוף אפריל  צריפונים כבר פורקו והיתר 700עם ראש מועצת קריית אונו, יעקב כהן. 

-השנה. במקומם הוקמה שכונה מתוכננת בבתים משותפים." עיתון "מעריב" כותב לאחר שנה )ב

צריפים נשארו,  25(: "מעברת אונו מתחסלת. אחרוני תושביה עוברים לשיכונים. רק 4.7.63

כשרידים מהמעברה הגדולה, שהייתה בקריית אונו. הצריפים יחוסלו תוך חודשיים, לאחר 

 שהתושבים יעברו לשיכונים, שנבנו עבורם בסמוך. 

 

מסתבר, כי "גסיסת" המעברה נמשכה יותר זמן מהמצופה. לא מעט, תרמו לכך התושבים בעצמם, 

שמסיבות שונות לא רצו לנטוש את הצריפים. בימים האחרונים, הוציא שופט השלום בתל אביב,  

קריית אונו, שטענה כי הצריפים מפריעים שמונה  צווי פינוי, לפי בקשת המועצה המקומית של 

 לפיתוח אזור התעשייה, הנבנה והולך במקום." 

 

 פינה לשוק החדש )ברחוב ירמיהו(.                                                   -מתקיים טקס חיסול המעברה ויריית אבן 24.4.64-ב

 

ועד סביון  -, משני צדדיו אשכול )בערך(האוהלים השתרעה המעברה מאמצע רחוב לוי בתקופת 

 .ועד סביון  -,  לאורך רחוב לוי אשכול השתרעה מרחוב רש"יהיא  הצריפיםבדרומה. בתקופת 

לרחובות רשמיים, ולצורך ה זאת, כמו גם בתקופת האוהלים, לא חולקה עדיין המעברה בתקופ

משני צדי רחוב לוי  שתרעה ההיא  בתקופת הצריפים. אוהלולכל  צריףזיהוי ניתן  מספר לכל 

עד סוף רחובות שאול המלך, חזקיהו, ירושלים, שלמה המלך ) נכללו בה צד מערבבאשכול: 

הגפן,  בית ספר "תלמים"(,, שראשיתם בצריפי חטיבות הביניים ובית הספר התיכון "בן צבי"

ובצד  – זכאי"(-"בןשכן ביה"ס הממ"ד זה )בדרום רחוב  התאנה, התמר, השקמה והחבצלת ההדר,

רחוב שטרן. משני צדי הויהודה, קורצ'ק -ירמיהו, ברישעיהו, מזרח רחובות יהודה הלוי, עגנון, 

ביניהם המרפאה ולשכת )המבנים המוסדיים  .צרכניותוה בתי הקפה, החנויותשכנו  ולאורכו,

  .)לקצה הכביש( האוטובוסת חנ, סמוך לתהרחוב אמצעב יו ממוקמיםה (העבודה

 

את  ולא כלל - במערבו ,עד רימון  רק  והגיע -מדרום הצריפים, למעט  אזורהשתרעו ב  מבני הקבע

 בינוי".-של "פינויהקומות תהליך   בשנים האחרונות עוברים  בנייני .התמר והחבצלתרחובות 
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