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 התפתחות מפעל המים

 

 : (1953את מפעל המים הקימו בשלושה שלבים )סקירת אגודת המים, ספטמבר 

על  1939-היה הקמת בריכה, רשת מים ומשאבת עזר, שבנו ב השלב הראשון"

מבעלי  -ידי המתיישבים הראשונים -(, ושולם על6492-3שטח שכונת אונו )בגוש 

 לא"י. 20כל מגרש נגבה סכום של 

כך -, כשהתחילו לקדוח באר )קידוח "לא כל1945היה בשנת  השלב השני

ת לממן את הקידוח, הטילו מנ-מ"ק לשעה. על 35מוצלח"(, שתפוקתה הייתה כ 

לא"י,  1,560לא"י. חברת "רסקו" השתתפה בסכום של  20על כל מגרש בשכונה 

מגרשים, שעליהם היא עתידה הייתה לבנות  25כולל עבור  -מגרשים  68עבור 

עבור העולים החדשים )לימים, מתיישבי "גבעת ברכה"( ועוד שלושה מגרשים 

. כמו כן, התקבלה הלוואה בסכום של יד הכביש, באותו אזור(-בודדים )על

לא"י מחברת "פזא". למען קבלת הלוואה זאת, היה צורך להקים  2,000
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, היות ו"אגודת הפועלים שכונת 1946-שהוקמה ב -"אגודת מים שיתופית" 

אונו" לא כללה את כל תושבי הכפר. מכאן, שכל חברי "אגודה המים" היו, 

גם כל המתיישבים  -עלים שכונת אונו" בנוסף לחברים הנמנים על "אגודת הפו

מטעם חברת "רסקו" )חברת "רסקו" שימשה כנאמן עבור יתר המגרשים שלה, 

 שעליהם היא עתידה הייתה לבנות(.

, 1949היה עם חתימת זיכרון דברים עם חברת "רסקו" בשנת  השלב השלישי

( ולקדם את מפעל המים, בהתאם 95-94שהתחילה בפיתוח גושים נוספים )

כנית של המהנדס רמח. בינתיים התחיל גם הוועד המקומי בפיתוח השטח ולת

עבור כל מגרש שולם סכום  -חשבון המשתכנים -המכונה "ישי". נקדחה באר על

 ל"י, ולכן הם נחשבים כחברי "אגודת המים".  75של 

 

 

 

 

  
 

  1960-בו 1942-ב מגדל המים הישן, במזרח הכפר )כלל שתי בריכות(, בתמונות:

 

דונם(, למטרת "בניין בריכה לשם  0.426חוזה החכירה של השטח )בגודל 

אספקת מים לשכונת אונו", בין קק"ל לבין "שכונת אונו אגודה שיתופית 

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

מטר,  14בגובה  1939-מגדל המים, שנבנה ב , למשך חמישים שנים.5.3.1942-ב

היה מחולק לשתי בריכות. הוא קיבל את המים מהבאר של כפר אז"ר, 
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כיום ברחוב סוקולוב(, שהזניקה אליו את  -באמצעות משאבת ביניים )בוסטר 

 המים. 

 

ידי המרכז החקלאי. -ידי המהנדס בלאס ובוצע על-תכנון מפעל המים נעשה על

קצה המזרחי של חברת "רסקו", כאמור, השתתפה בהוצאות. המגדל נבנה ב

הכפר, במקום הגבוה ביותר בכפר. ההחלטה לקדוח באר בשכונה, התקבלה 

. וזאת, לאור המצב המחמיר של אספקת המים 44באסיפה כבר בתחילת מאי 

. עד מהרה התברר, 45מכפר אז"ר. תחילת הקידוח, כאמור, היה בתחילת שנת 

הוצאות גדלו שנדרש היה להעמיק בקידוח יותר מהמשוער. כתוצאה מכך, ה

 מעבר לצפוי, ובדומה התארך גם הזמן הנדרש להשלמתו. הקידוח הסתיים 

פועל במקומו המגדל הסמוך לתחנת  1964-. כיום מנותק המגדל, ומ1946-ב

 הדלק.

 

. המאזן אושר לאחר מספר 31.12.46-המאזן הראשון של "אגודת המים" היה ב

לקואופרציה החקלאית  ידי רואה חשבון מוסמך מ"ברית פיקוח-חודשים, על

העובדת בע"מ", בדומה למאזנים בשנים שלאחריו. חברי ועד האגודה, שנבחרו 

ידי האסיפה הכללית(, היו: וולך, היימן וטירולר. חברי -)על 46כבר באוגוסט 

חברים נוספים, במהלך השנים, היו:  היו היימן, זיידמן וטירולר. 1949-הוועד ב

 . , אדלר, טלר, מנדל, גרינברג ב.  ואחריםד"ר צרף, פישר, עורבי, רובין

 

רכי היישוב המתפתח. כך, בחמישה ואולם כמות המים עדיין איננה עונה על צ

פנה הוועד לחברת החשמל: "מר רייספלד מסר לנו היום בשמכם,  49במאי 

שאתם רוצים להנהיג השנה אותו הסדר באספקת חשמל למכוני המים שלנו, 

ו יכולים כעת להסכים לשנת צמצום בקבלת זרם כאשתקד. לצערנו, אין אנ

החשמל, כי מספר תושבינו גדל בינתיים בשליש. והעיקר, במשך השנה פותחו 

ראש. כמו כן, ידוע לכם  20,000עד  15,000-אצלנו הרבה משקי עופות, המונים כ

ורק כאשר הזרם הוא "בסדר",  -מ"ק מים לשעה  35שהבאר שלנו נותנת רק 

ים רחוקות. כל צמצום בשעות קבלת החשמל לבאר שלנו, דבר הקורה לעית

יגרום סבל רב לתושבינו וגם יהרוס את הלולים." תשובת חברת החשמל, 

המתקבלת לאחר שבועיים, הייתה: "הננו שמחים להודיעכם, שאין עוד צורך 

בהסדר בין הבאר שלכם והבאר של רייספלד, לאחר שזו האחרונה הועברה לקו 
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ם חלות לכן, רק ההגבלות החלות על יתר הבארות מהסוג אחר. על בארותיכ

 ."12:00עד  11:00-שלכם. היינו, עליכם להפסיק את השימוש בו בכל יום מ

 

הוסבר הצורך בהורדת "הכנפיים" מהמוטור שבבאר, כדי להגביר  50בסוף מרץ 

את יעילות השאיבה והגברת כמות המים הנשאבת, וכן את הצורך לדאוג לניקוי 

אדם  -הקיים. הוחלט להתייעץ עם גרינברג, בקשר למינוי אינסטלטור  המנוע

שתפקידו יהיה גם להפסיק את המים לאנשים שאינם משלמים מסים עבור 

המים. כמו כן, התקבלה דרישתו הכספית של גרינברג עבור טיפול קבוע 

בבריכות והתיקונים הנדרשים. היימן דיווח )בתחילת אפריל( על הפגישה עם 

דס רמח במשרדו, לגבי צריכת המים המשוערת עבור עמידר ועבור גבעת המהנ

פרוטות לחודש ליחידה וגם  400ועלותה. הוסכם לגבי מס בגובה של  -ברכה 

מנת שתהייה ביקורת לגבי -לגבי הרכבת שעון כללי לכל השכונה. וזאת, על

כולל תצרוכת המים של עמידר וגבעת ברכה. גם  -תפוקת המים של הבארות 

ייבדקו מחירי שעון חדש ועלות החלפת השעון הישן. מנדל מוכן לקבל את 

השירות במפעל המים, בתנאי שגרינברג יפקח על סידורי החשמל והמוטור. 

עבודותיו תכלולנה תיקונים, החלפת שעונים וסגירת מים, במקרה הצורך. 

וף הוחלט על סידור שעון מפסיק זרם מוטור ולדון עם מנדל בקשר לשכרו. בס

כניות פיתוח לשיכון "ישי" לאספקת מים, שאושרו לאחר ויוני הוזמנו מרמח ת

 כחודשיים.

 

לאחר כשנה, מדגיש ועד הכפר את הצורך בהקמת בריכה חדשה: " בחודשים 

יחידות נוספות בשטח "רסקו" וגם התקבלה  120האחרונים הסתיימה בניית 

ף, מתקדם שיכון יחידות דיור נוספות. בנוס 80הודעת החברה על הקמת 

"הבודדים" על שטח הפיתוח )הכוונה לשיכון "ישי"( וצריכים לקחת בחשבון 

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

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

 ה." הבריכה, למען ניצול מכסימלי של תפוקת המים בשעות הליל

 

(, והוזמנו קודחים )בשטח הכרם(. 51יש צורך בבאר נוספת )בסוף ינואר 

ל"י. היות ונאמר כי נשקפת סכנה, שהמכונה  3,000הקידוח עם הצינורות יעלה 

והצינורות יאזלו מהשוק, הוחלט לחתום מייד על החוזה ובתחילת מאי נעשתה 

ספק מים למעברה, שאיבת ניסיון. הוועד פנה לסוכנות והסביר, שלא נוכל ל
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משפחות, אם לא נקבל סיוע כספי להשלמת קידוח הבאר.  600המונה כיום 

בישיבת הוועד )בתחילת אפריל(, הוחלט לפתוח במשא ומתן עם אגודת המים, 

 במטרה להעביר את מפעל המים לידיו )דיון בנושא, נערך גם באסיפת האגודה(. 

 

בנתה רסקו לא הצליחה בסוף דצמבר )באותה השנה( מתברר, שהבריכה ש

(, כי אם לא יקבלו משאבה, 52וצריך להרסה ומודיעים לסוכנות )בסוף ינואר 

לא יוכלו לספק מים למעברה. יש הטוענים, שצריך לשתף גם את המעברה 

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

וסרים להשקות את הגינות המים, כחלק מחוזה הפיתוח שלהם. בסוף אפריל א

וגם מתריעים כי העבריין ייענש בסגירת המים ובתשלום  18:00-15:00בשעות 

ואם ייתפס שנית, ייענש גם בסגירת מים לשבוע. לאחר חודש מאפשרים  -קנס 

 המטרה אחת ביום על הלולים, והשקיית הגינות החדשות בשעות הקבועות.

קמת הבאר החדשה )במקום זאת בתחילת מאי נמסר לגרינברג הפיקוח על ה

מהוצאות הבנייה. לאחר כחודש מציג גרינברג תעריף  5%שנהרסה(, תמורת 

פרוטות למ"ק מים. לוינסון  35ידי אגודת המים, בסך -חדש של מים, המוצע על

סבור, שאת החישוב הסופי יש לעשות רק אחרי הפעלת הבאר החדשה, וכמוהו 

 (. 53משאבה )המותקנת רק בינואר  גם רמח, המפנה לוועד הזמנה לקניית

 

(: "יישובנו 52פונה למשרד החקלאות )בספטמבר  ישעיהו זיידמן, יו"ר הוועד,

עולים חדשים ומתפתח במהירות. מספר התושבים הוא מעל  90%-מורכב מ

ידי משקי עזר, על שטח מתאים. -נפש, ומגמתנו היא אספקה עצמית על 8,000

"ק לשעה, המספקים בקושי את הצרכים מ 100עד עתה עומדים לרשותנו 

החיוניים של הבית. בחודשי הקיץ מורגש המחסור במים בצורה חריפה 

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

מ"ק לשעה, אבל זה למעלה משנה,  200למחצה. קדחנו באר חדשה ומצאנו 

כ"ס )"כוח  75מלי מתאים של שאין אנו יכולים להפעילה, מחוסר מוטור חש

סוס"(. לכן, נבקשכם לתת לנו היתר קנייה על המוטור הדרוש לנו, כדי להבטיח 

 מים לאדם ולמשקו."

 

, ניתן לעמוד על מצב משק המים לסוף 31.12.52-במאזן "אגודת המים" מה

לעומת באר אחת, התפוקה  -אותה שנה, וכן בהשוואה לקודמתה: שתי בארות 

מ"ק, שתי משאבות  35לעומת  -מ"ק  105בפועל לשעה, היא  האפשרית, וגם
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.  40לעומת  - 90לעומת משאבה אחת ומנוע אחד, כ"ס המנועים  -ושני מנועים 

מ"ק של  200מ"ק, לעומת  500לעומת אחת, כשקיבולת החדשה  -שתי בריכות 

 3,500לעומת   -מטר  3,800הישנה, ואורך הקווים המרכזיים של הבאר החדשה 

 ר. מט

מדווח היימן על ההסכם עם רסקו, לגבי השלמת מפעל המים.  53בינואר 

הוסכם להקים בריכה בתקבול של אלפיים מטר מעוקב מים ורסקו תשתתף 

ל"י. באסיפה השנתית של "אגודת מים שיתופית בשכונת  10,000בסכום של 

חברי האגודה. חברי  177מתוך  19, השתתפו 54אונו בע"מ" באמצע יולי 

נהלה היו: אדלר צבי )יו"ר(, דוידוביץ צבי, היימן יעקב, טלר משה, לנדס הה

המזכיר. בישיבה זאת הוחלט על שינוי שמה ל"אגודת  -מרדכי ונלקין אליעזר 

ידי -כנית להרחבת המפעל עלומים שיתופית בקריית אונו בע"מ", על אישור הת

 מים. קידוח באר נוספת, על בניית בריכת אגירה ועל הרחבת רשת ה

 

 התשלום עבור המים למעברה

 

פונה הוועד למחלקת הקליטה בסוכנות היהודית: "נבקשכם  51בתחילת ינואר 

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

פרוטות למשפחה )מצורף פירוט לחודשים ינואר  200עד היום, לפי רישום של 

פונים שוב בצירוף אזהרה לניתוק מהמים, לאחר (. בתחילת אוגוסט 51עד יוני 

ידי המועצה -, אשר אושרו על52עד מרץ  51שהתשלומים לחודשים אוגוסט 

)בה השתתפו  53האזורית, לא הועברו לוועד. בישיבת המועצה באמצע ינואר 

גם נציגי "אגודת המים"(, נקבע מחיר המים שהכפר מספק למעברה: בחודשים 

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

פרוטות לצריף. היות והמועצה הייתה  625לפי  -לאוהל ובאוקטובר עד נובמבר 

מודעת למצב הקשה של הכפר, היא החליטה לחשב את מספר האוהלים 

(. 800מחודש אפריל )למרות שהיה ידוע להם, שאין בדיוק  800-והצריפים כ

יתחילו לשלם לפי מספר מדויק של צריפים,  53רק מינואר זאת אומרת, ש

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

ל"י,  1,088.750בדרישה לקבל את התמורה עבור אספקת המים למעברה בסך 

ומוסיפה אזהרה להפסקת אספקת המים, המסתיימת באמירה "ושלא בנו 
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ל"י )עם העתק  1,000נשלח לאגודה צ'ק בסך  54מרץ  תהיה האשמה". רק בסוף

 לוועד המעברה(.

 

פונה היימן לסוכנות: "היות ואין סיכוי לקבל עזרה כספית למימון  54בסוף יוני 

פי שאנו צריכים אותו רק  לשם -על-ידי המועצה האזורית, אף-מפעל המים על

אות אספקת מים למעברה, רשאים אנו לדרוש את התשלום עבור ההוצ

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  700

ו החוב. במצב זה, אין אנו יכולים לדרוש מחלק של תושבי המקום, שיסבל

הלאה מחוסר מים, כמו עד עכשיו. נהיה נאלצים להפסיק לגמרי את אספקת 

 המים למעברה, אם לא תעשו מאמץ לסלק את החוב עד סוף החודש." 

 

 אספקת מים לשכנים

 

מספר משפחות בנו בתים בשטח השיפוט של גבעת שמואל, וביקשו להתחבר 

ת המים", שהיא הודיע היימן, בשם "אגוד 54לרשת המים של הקריה. ביוני 

איננה מתנגדת לבקשה: "אם כי באופן עקרוני, לא נוכל לספק מים לשטח 

שמחוץ לקריית אונו, מאפשרת לנו הצלחת הקידוח החדש שעשינו לפני שבועות 

אחדים, לקבל עכשיו את פנייתך הקודמת ולהבטיח אספקת מים מסודרת, 

רכש דונם נוסף לאחר הפעלת הבאר החדשה". אך כשנודע למועצה כי אדם זה 

ובכוונתו להשקות גם שטח זה, היא מזהירה אותו מניתוק מוחלט מרשת 

המים. מתגובת המועצה )באוקטובר(, ניתן ללמוד, בעיקר, על מצב אספקת 

המים בקריה: "לפני בניית הבית פנית אלינו בבקשה לספק לך מים, והסברנו 

ה, ולכן לא נוכל לספק לך שאין לנו מים די הצורך עבור תושבי קרייתנו והמעבר

מים מחוץ לשטחים שעליהם יש לנו התחייבויות מפורשות. למרות זאת, בנית 

את הבית וגם השתמשת במים, שלנו לצורך הבנייה, בלי לקבל רשות ובלי 

לשלם עבורם. נכון שאנו מספקים מים לשני בתים על אדמת גבעת שמואל, 

 לינו לכבדן. יישוב המונה אולם לגבי שניהם יש לנו התחייבויות קודמות וע

משפחות, היושב בתחומנו במעברת אונו, סובל שנים אחדות מחוסר מים  800-כ

לצרכים המינימליים ואין בידנו להושיע להם. את המים הם מביאים לביתם 
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בידיים. כעת קדחנו באר נוספת וייתכן שבחודשים הקרובים נוכל להפעילה 

ר פניית מועצת גבעת שמואל )בסוף ונוכל לספק מים לעוד שטחים." רק לאח

השנה(, בה היא מודה, כי מספר בתים נבנו בשטח הסמוך לשטח שיפוט מועצת 

כמו גם פנייתה ליעקב כהן, יו"ר המועצה, "בבקשת  -קריית אונו, ללא ידיעתה 

חברים", להפעיל את סמכותו כדי לאפשר להם חיבור מים )כשהיא מצדה 

מנת -ה(, נענית המועצה במלים הבאות: "עלתדאג, שלא תימשך בנייה מסוג ז

ליצור יחסי שכנות כנים, המלצנו בפני "אגודת המים" בקריה, שתסכים לסידור 

המוצע. אנו מקווים, שלא תוסיפו לאשר בנייה מסוג זה, היות ואין "אגודת 

המים" שלנו מסוגלת לספק מים מחוץ לגבולות שיפוטנו, מבלי לסכן בכך את 

 ינו."אספקת המים לתושב

 

 

 מקורות                        

 

 ארכיון התמונות "פיקיוויקי" 

 

 הארכיון ההיסטורי של קריית אונו

 

 דיגיטלי של קריית אונו-הארכיון ההיסטורי

 

 2020 ספטמבר אונו, תקריי וראשוני מייסדי נילי, פורת
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