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 שיכון "ישי"

 

שם השיכון ניתן לזכר שלושה קצינים, מחטיבתם הצבאית של אבישי גורן 

. שלושה הקצינים  נהרגו בעלותם על מוקש נגד 4וחיים פורת )ספקטור(, חטיבה 

ורה" ששראל שחורי, "י, ליד הכפר הערבי ג'מזו: 21.7.1948-טנקים ב

י חזקאל בן דוד. הם נהרגו, במהלך סיורם במשלטי)אלכסנדר( אושרוביץ ו

 לטרון, לקביעת כוח האדם הדרוש לתפיסת משלטים בסביבה. -ג'ימזו

 

כאשר נכללים בו,  -מיקום השיכון )כיום( בין הרחובות טרומפלדור ודב הוז 

בעיקר, הרחובות הבאים: בלינסון, כצנלסון, יצחק שדה, חלקו המערבי של 

 הנשיא ואוסישקין. 

_______________________________________________________ 

 

, "שלא ייתכן להשאיר עוד את למסקנהכפר אונו הגיע ועד  6194בנובמבר 

לכך, באמצע יוני -השכונה בקיפאונה, ויש לשאוף בכל האמצעים לגידולה." אי

, מקק"ל שהובטחה לו, הוא מתחיל לזרז את הטיפול בהשגת הקרקע 1948

למטרת פיתוח הכפר. כצעד ראשון, הוא פונה למשרדי הבינוי והתכנון ומקבל 

, שניתהוועד אליהם פונה  49את הבטחת יוסף וייץ לסייע בכך. באוגוסט 

בבקשה "להעמיד לרשותנו שטח אדמה מתאים, כדי שנוכל להיענות לדרישות 

את הדחופות של חברינו, הממתינים כבר עשר שנים, וגם להגדיל ולפתח 

 הכפר." 
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עם ועד כפר שניהל הוועד המשא ומתן גיע לכלל סיום מ ,1950בתחילת ינואר 

הדונם, להקמת שיכון "ישי": הוא  310אז"ר, בדבר פיצויים עבור השטח של 

ל"י עבור כל דונם )סכום הכולל את ההשתתפות לקק"ל ואת  42יקבל סך של 

הוועד  פונה למהנדס צול לאורך השטח(. בהמשך אותו חודש,  7הצינור של 

לקבלת   -כנית לשיכון "ישי", ולחברת "סינדיקט א"י לבניין" וגנוסר  לגבי הת

כניות לאישורן )בקריה בתל והצעות לפיתוח השטח. באמצע מאי, מוגשות הת

ת לאספקת מים, מהמהנדס חיים רמח וכניואביב(, ובסוף יוני הוזמנו ת

מדווח  על תוצאות הפגישה עם )סוקולינסקי(. בישיבת הוועד באמצע יולי, 

מסחרי ונציגי "אגודת ישי", בקשר לגודל התשלומים לכפר אז"ר, ועל מסירת 

ל"י, אשר לא  3,000ל"י והשני בסך  10,000האחד בסך  -שני צ'קים למסחרי 

  ימומשו "עד ירידת אנשי כפר אז"ר מהשטחים".

 

, עוד 1950שנת  "באמצע: , נזכרהקמת השיכון אבישי גורן, אחד משני יוזמי

בהיותנו בצבא, חיים צבי ספקטור )שמו הקודם של פורת( ואנוכי, הגינו את 

אביב ונבנה בית עם -הרעיון, שלאחר השחרור מהצבא, נתיישב בסביבת תל

על התארגנות כבר  , בהמשך, , מעיד1949)למעשה, מסמך מאוקטובר  עזרמשק 

 שעמדו להשתחרר מהצבא. לשם כך התחלנו לארגן קבוצת חיילים, מוקדמת(

וכאלו שכבר השתחררו, לאחרונה. התחיל בכך חיים ספקטור, שבמסגרת 

החטיבה שימש כקצין סעד, והכיר הרבה חיילים שנזקקו לעזרתו. באנו בדברים 

עם אגף השיקום של משרד הביטחון, שבראשו עמד חיים קריספין, ובעזרתו 

היה עלינו להתארגן ולהקים ובהנחייתו התחילו העניינים להתגלגל. קודם כל, 

אגודה שיתופית, שתירשם אצל רשם האגודות. לשם כך היו דרושים ששה 

וד בקריטריונים, שנקבעו אנשים. החיילים שנרשמו לצורך זה, היו צריכים לעמ

ידי אגף השיקום: חבר האגודה היה צריך להיות נשוי עם ילד אחד -על

ות, כגון שירות במלחמה, או או  עם זכוי - לפחות ושירות מינימאלי בצבא

פי הצעת מפקד החטיבה, מיכאל -במשטרת המנדט. שם האגודה נקבע על

 שיכון חיילים משוחררים, אגודה שיתופית בע"מ, על -בנגל: שיכון  "ישי" 

שם שלושה קצינים מהחטיבה, שנהרגו בעלותם על מוקש באזור מודיעין: 

פנינו למנהל הקרן הקיימת  ישראל שחורי, שורה אושרוביץ, יחזקאל בן דוד.

יוסף וייץ, באמצעות חיים קריספין. רק לאחר התערבות זלמן מסחרי, ראש 
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המועצה האזורית וראש ועד כפר אז"ר, נקבע שהשטח יהיה ברובו על 

שטח, שחברי כפר אז"ר החזיקו בו והיה נטוע, בחלקו, בפרדס. וזאת, 

ה יחידות )מעבר יהיו בו עוד מאשבתנאי שנפצה כספית את כפר אז"ר ו

  ."וגם לעובדי חברת החשמל -לאלו של האגודה( עבור תושבי כפר אונו 

 

חברה לשיכון חיילים " - פונה "אגודת "ישי" 1949אוקטובר בואכן, כבר 

משוחררים" ללשכה הראשית של קק"ל, בנושא: קרקע לשיכון אגודת חיילים 

האגודה )כפי משוחררים "ישי". בפנייה זאת, לאחר הגשת רשימת חברי 

שהתבקשו לעשות(, הם מחדשים את הבקשה לקבל אישור לשיכון עם משקי 

עזר, על אדמת "הכפר הנטוש חירייה" )באזור מחלף מסובים של ימינו(. והם 

מוסיפים: "בעצמנו בררנו עם המהנדס שמשוני, ממנהל התכנון של הממשלה, 

ירייה עם משק עזר. וממנו הובהר לנו, שאין מצדו התנגדות ליישב את אדמות ח

גם ממשרד האפוטרופוס על הרכוש הנטוש, אין התנגדות להקמת שיכון עם 

משקי עזר לחיילים משוחררים, על אדמת כפר זה." אולם, לאחר חודשיים 

ת"א, כי שטח  4של חיילים משוחררים חטיבה  -מודיעים לוועדה המרכזת 

( לכל אחד 20.12.49-חירייה נכלל בשטח עירוני. אי לכך, הוועדה פונה )ב

מהנרשמים לשיכון: "לדאבוננו, שטח חירייה נכלל בשטח עירוני ולא למשקי 

ידינו. אי לזאת, נא להחליט מייד ולהודיענו במכתב חוזר, -עזר, כנדרש על

מ"ר, לכל  500עד  300הנך מעוניין: שיכון עירוני בשטח  באיזה סוג שיכון

מ"ר, לכל  1.250עזר בשטח  או שיכון עם משק -יחידה, על אדמת חירייה 

 אשר יחידה, באדמות כפר אונו היהודי. התשובה חייבת להגיע לא יאוחר מ

לקק"ל, כדי לאשר את שמך לשיכון  25.12.49-, בכדי למסרה ב23.12.49-ה

עד   670שאתה בוחר בו..." בפועל, קיבלו המשתכנים בכפר אונו, יחידות בגודל 

 אכן קיבלו יחידות יותר גדולות(.מ"ר )אולם עובדי חברת חשמל,  800

 

מוזמן ספקטור, בא כוח האגודה )בעקבות בקשתו מאמצע  50בתחילת מאי 

מרץ(, לסור למשרד "המדור להתיישבות, דיור ושיכון", בעניין "קבלת קרקע 

לשיכון חבריכם בחירייה". אך ההכרעה נפלה רק לאחר כחודש, כעולה מפניית 

ם משוחררים ושיקומם, ללשכה הראשית של מנהל המדור באגף ליישוב חיילי

מועמדים לשיכון. הרשימה  144הקרן הקיימת: "הריני שולח לך רשימה של 

ידי לשכתנו עם זכויותיהם לקבלת הלוואות מיוחדות מטעם -עוד תיבדק על
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האגף. החלטת האנשים נחושה לבנות את ביתם. הריני מקווה, שהפעם לא 

לקבל את הודעתכם הסופית על הקצאת  יחולו יותר כל עיכובים וכי נשמח

 השטח בכפר אונו."

 

 

 

בחירת אחד המועמדים לשיכון "ישי" בחירייה, כמקום ההשתכנות,  בתמונה:

23.12.1949 
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הנרשמים לאגודת "ישי" היו נחושים לזרז את התהליך וכבר בתחילת ספטמבר 

)ספקטור(, אבישי , זומנה אסיפה ובה  נבחר ועד ההנהלה: חיים צבי פורת 50

גורן, שמואל  פינקוס, צבי דוידוביץ והנס בהם. לוועדת הפיקוח נבחרו: מאיר 

כנית המדידות והפרצלציה והוחלט על וביבר וישראל אוטונובסקי. אושרה ת

אופן ביצוע הבתים. בישיבת ההנהלה לאחר יומיים, החליטו על חלוקת 

ן הגזבר. על כל תעודה יחתום מזכיר וגור -היו"ר, דוידוביץ  -תפקידים: פורת 

הגזבר או המזכיר, בתוספת  -היו"ר ועוד אחד משני בעלי התפקידים האחרים 

כוח האגודה כלפי ועד הכפר -חותמת האגודה. חיים פורת ואבישי גורן יהיו באי

)בהעדר אחד מהם, ימלא את מקומו יוסף לוינסון(. מפרוטוקול ההנהלה לאחר 

קת האדמות והתוכניות יוגשו לוועדה הגלילית. חודשיים עולה, שהושלמה חלו

 הוועד קיבל ייפוי כוח לנהל מו"מ עם קבלנים ולביצוע עבודות הכבישים. 

 

: 10.10.1950-שיכון חיילים משוחררים, ניתן ב הרישיון לבניית שיכון "ישי",

כנית בניין ערים מפורטת ו, ת6493בתי מגורים  בגוש  206"רישיון להקמת 

 יחידות לעובדי חברת החשמל.  26". מתוכם הוקצו 6493-6492גוש  ,348מספר   

 לחברת  "דחפר".מגרשים  7בנוסף, הוקצו 

 

האסיפה הכללית, שנערכה כחודש לאחר קבלת הרישיון, קיבלה את הצעת 

. כמו כן, היא הגרלת המגרשיםהוועד, למנות של מאיר ביבר לניהול וביצוע 

גושים, בני ארבע חלקות כל אחד. כל  21-קיבלה את הצעתו, לחלק את השטח ל

החברים קיבלו טפסים לחתימה על ייפוי כוח, לפיו הם מסכימים, כי אחד מכל 

הארבעה, אשר ייצג את גושו, רשאי לחלק אותו בשם השלושה האחרים 

יוסף מנצור, ניתנה )המאשרים את רצונם להיות בשכנות בגוש אחד(. להצעת 

הזכות לחיים פורת "כאות הוקרה עבור עבודתו הנאמנה והמסורה לאגודה", 

ההצעה התקבלה פה אחד. בהמשך התקבלה גם  -לבחור מגרש לפי ראות עיניו 

בקשת פורת, לאפשר לו לבחור כשכנים, את אבישי גורן ומאיר ביבר, היות 

האגודה. בהמשך בחרה  ולדבריו, הם הקדישו הרבה מזמנם וממרצם למטרות

האסיפה בביבר כיו"ר האסיפה, שבמסגרת מינוי זה, ניהל את ההגרלה: ריכז 

 את כל ההצהרות החתומות, וקרא למיופה כוח מכל גוש למשוך פתק... 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ביניהן גם עם ועד הכפר, על קשיים כספיים ובעיות  - ישיבות רבות מתקיימות

בנייה. מספר דוגמאות: ועד השיכון מאיץ בחברי האגודה לשלם את חובם בסך 

מנת שניתן יהיה לערוך את -ל"י לבנק אוצר החייל, על חשבון האגודה, על 200

. במחצית אותה שנה, הוא מדווח על עיכוב באספקת 51המאזן לסוף שנת 

ידי משרד המסחר והתעשייה, היות וארך זמן עד שמשרד -, עלחומרי הבנייה

(, הוא פונה 52הביטחון החל לספקם. לאחר עוד מספר חודשים )בתחילת ינואר 

לוועד הכפר בשתי בקשות: "לרגל גשמי הזעף וחוסר התיעול בשטח השיכון 

שלנו, ישנם הרבה מקומות שהכביש בהם קולקל. נבקשכם לעשות תיעול 

בקשותינו להקים שתי תחנות לאוטובוסים של  "דן", עדיין לא  בהקדם... גם

 נענו."

 

וגורן ממשיך בהעלאת זיכרונותיו:  ,למרות הקשיים, התקדמה הבנייה

התחילו להיגמר הבתים הראשונים ובחודש אפריל התחילו  1952"בתחילת 

לאכלס אותם. חשמל לא היה בבתים וחברת החשמל דרשה הקצבה של נחושת, 

כלו להתחיל להקים את הרשת. כך גרנו קרוב לשנתיים בלי חשמל. גם כדי שיו

ידי קבלן פרטי, ששכרה -את רשת המים היינו צריכים לממן והרשת הוקמה על

 האגודה." 

 

חיים פורת )ספקטור(, אבישי גורן  -סוכם עם נציגי "ישי" , 52בסוף מרץ ואכן, 

ידה, -ומאיר ביבר, שעל האגודה להמציא חשבון, על כל ההשקעות שנעשו על

עבור הפיתוח. האגודה גם מתחייבת להכניס את חובה עבור הפיתוח, בסך 

ל"י, בשטרות אישיים שפירעונם עד שמונה שנים. כל בעלי המגרשים  15,000

ידי האגודה. באמצע אוגוסט מציג גרינברג את -צאות, שנעשו עליישאו בהו

בתים על שטח של  245 -חישוב העלות לסידור רשת החשמל לכל שטח הפיתוח 

דונם. הוא מדגיש, שהחישוב לבתים ייעשה באופן אינדיבידואלי. בהמשך  318

ל"י עבור  75מחליטים בישיבה לדרוש מהמשתכנים הבודדים לשלם מייד 

לנכות סכום זה מהסכומים שכבר שולמו עבור החומר. בסוף השנה, הרשת, ו

 רשימה מפורטת של המשתכנים, קריית אונוועד "ישי" מתבקש להמציא לוועד 

כולל מספר החלקה בגוש, שמות הילדים )כולל תאריכי לידה( והכיתות בהן 

 ילמדו. 
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 הבודדים, כי יארגן רק את העברת חלקות הקריה מודיע ועד 53בסוף אפריל 

בטאבו. ההעברה לגבי משתכני "ישי", תתבצע לאחר שישלמו את המגיע מהם 

 פיתוח. ל

 

 ם, עדיין ע17.5.53-)ב היוצא הקריהבישיבה האחרונה עם ועד לאחר כשנה, 

( דווח, כי בשעתו לא הוכרע הסכם הפיתוח עם , יו"ר הוועדישעיהו זיידמן

המשתכנים הבודדים. סוכם עם הוועד "ישי", לגבי המגרשים היותר גדולים של 

הקודם של "ישי", שאם ייעשו נטיעות באזור הפיתוח, הוא ישלם עבור אותם 

משתכנים. מתברר, כי כספי המשתכנים הבודדים, אכן הועברו ל"ישי". בהמשך 

הוסכם עם ועד "ישי", שרק אחרי שישלם את חובו לוועד הקריה, הוא יקבל 

יבור לרשת החשמל. הצעת זיידמן, שוועד חישוב לחברת החשמל, לגבי הח

"ישי" ישלם גם עבור המגרשים הגדולים לפני החיבור לחשמל, התקבלה ללא 

 התנגדות.

 

החדש קריה המשך לנושא זה, עולה  באחת הישיבות הראשונות של ועד ה

ידי לוינסון: "בחשבונות הוועד מופיעים מגרשים -(, על1953 )בתחילת יולי

הפרש עבור המגרשים הגדולים האלה, המגיעים לסכום של הגדולים מהרגיל. ה

ארבעת אלפים ל"י, לא שולמו לוועד. "ישי" קיבלה מבעלי המגרשים הגדולים 

את ההפרש, כפי שאפשר לראות מהחשבונות שהגישה לחבריה, אולם לא 

העבירו לנו את הכסף. צריך לדון בדבר ולדרוש שוועד "ישי" יכניס את הכסף." 

)באותה ישיבה, שאליה הוזמן(, ששגה בכך שהאמין לוועד "ישי"  הודה זיידמן

ונתנו להם להיכנס לבתים. כמו כן, הוא מפרט את המשך השתלשלות המשא 

ואשר  -ומתן בין הוועד לאגודת "ישי", שהתנהל גם במסגרת המועצה האזורית 

לא צלח. המשכה של הפרשה באמצע דצמבר, כמדווח בישיבת ועדת הכספים: 

ל ואגודת "ישי" לא הכירה בכספים אשר נמסרו לה בשעתו. ומאידך, לא "הואי

נשאר בידי הוועד המקומי הקודם אף פרוטוקול חתום, הוזמנו  יו"ר ועד הכפר 

הקודם והוועד הקודם של אגודת "ישי". בישיבה זאת, חזרו המוזמנים על 

שה ההסכמים שהוחלט עליהם בשעתו, ואישרו בחתימת ידם את דבריהם. הפגי

נעשתה בהמלצת מוסדות הממשלתיים ואליהם תובא עתה תביעתנו מאגודת 

 "ישי", בצרוף העתק מהפרוטוקול שהוחתם השבוע."
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 עובדי חברת החשמל

 

(, עולה העדפת 49מהאסיפה הראשונה של עובדי חברת חשמל )בסוף אוקטובר 

לבחור בוועד, כניות השיכון העירוניות. הוחלט בה ושיכון בכפר אונו, על יתר ת

אשר חבריו מעוניינים בשיכון בכפר אונו, והוטל עליו "להחיש את הגשמת 

השיכון". לוועד נבחרו: שלגו, עפר )גרשמן( והולצמן. כן הוחלט להחתים את 

החברים, המעוניינים בשיכון בכפר אונו, על הצהרה. באסיפה השנייה )באמצע 

ת רצינות כוונתם, להפקיד נובמבר( התבקשו המעוניינים, על מנת להראות א

כנית, כספם יוחזר לאחר וסכום של מאה לא"י, בידי הוועד. אם יסתלקו מהת

ששה חודשים, מיום הפקדתו. בישיבה שהתקיימה לאחר כשלושה חודשים 

חברים )עופר, שלגו, הוברמן, בקלר,  13(, בהשתתפות 50)בתחילת פברואר 

למאייר, בן בלט, דרויש, רוטברגר, קורמוש, שדמי, פחטר, אקסלרוד, אנג

שסנגר(, דיווח שלגו על פעולות הוועד והתייחס לדאגה, שהייתה לו, לגבי קבלת 

הקרקע: "יצאנו עם מזכיר הכפר אל המקום, והנה הם מוכנים לקבל אותנו 

בידיים פתוחות. הם קיבלו עוד קרקע מהקרן הקיימת. הכפר אמנם דורש גם 

ולים..." בעקבות ישיבה זאת, מתקיימת אמנם לא קטנים וגם לא גד -תשלומים 

(, בה דורש שלגו 50ישיבת ועד עובדי חברת החשמל עם ועד הכפר )בסוף יוני 

 ובקשותיו נענו.  -לקבל את מספרי המגרשים בכתב, בצרוף מפה 

, נתן הוועד הוראה לקבלן להפסיק את בניית היסודות של בתי 51באמצע יוני 

משפחות "דחפר", רצו ) ילמו את הדרושעובדי חברת החשמל, היות וטרם ש

יו"ר המועצה  - מסחרימבטיח זלמן . לאחר חודש, (לבנות בעצמן את היסודות

, מבקש ועד 52מהמלט הדרוש. בינואר  50%כי בקרוב יקבל השיכון  האזורית,

 מאור ברחובותיהם על חשבונם. את הממשתכני חברת חשמל, להתקין הקריה 

 

(, כי 19.10.52-בל מוועד קריית אונו אישור )בועד עובדי חברת החשמל מק

, הוא 10.10.1950-ל"ישי שיכון חיילים משוחררים" בשניתן  רישיון הבנייה

כנית בניין  ערים מפורטת מס' ו, ת6493-6492בתי מגורים  )גוש  206להקמת 
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יחידות דיור ל"עובדי חברת החשמל בע"מ". בסוף  26(, וכי אישור זה  כולל 348

, נפגשים הרמלין ורובל עם ועד הכפר. בפגישה זאת הושג סיכום 52נובמבר 

בנושא דמי הפיתוח, אשר עליהם לשלם לוועד הקריה, ולכך שהוועד מתחייב 

להתחיל בהתקנת מתקן המים, בימים הקרובים. ואכן, כבר לאחר עשרה ימים, 

להנחת מודיע  להם יעקב רענן )מזכיר הוועד(, כי נרכשו כבר הצינורות וניגשים 

 הקווים. 

 

, פונים ישראל 53אולם בעיית אספקת החשמל, נמשכת זמן רב. בנובמבר 

הרמלין וישראל רובל, באופן רשמי, להנהלת חברת החשמל, במלים הבאות: 

בתים  26"הננו פונים בבקשה, לבנות רשת חשמל לשם אספקת חשמל, עבור 

אנו מבקשים לשלם  בתים של חברינו, שהינם כולם עובדי החברה. -בכפר אונו 

 ל"י עבור כל יחידה, בתשלומים במשך שנתיים." 10את התמורה, בשיעור של 

 

בשיכון, החל כבר באמצע אוקטובר תכנון הקמת הצרכנייה  - צרכנייהההקמת 

. במועד זה פונה ועד השיכון אל החברים, ומבקש לדעת מה כל אחד מעדיף 51

, הוא 52בהמשך, בתחילת פברואר שתוקם בשיכון: צרכנייה או חנות מכולת. 

פונה ל"ברית הקואופרציה הצרכנית בע"מ", בבקשה להקים מייד צרכנייה 

בשיכון, כי אחרת יתחילו לפעול החברים, המעוניינים בהקמת חנות מכולת. 

לאחר חודשיים מוזמן הוועד לפגישה, על מנת לדון בבקשת הקמת הצרכנייה. 

 5,000אוצר החייל, בבקשת הלוואה בסך לאור אישור הבקשה, הוא פונה לבנק 

ל"י )בערבות המשביר המרכזי(: "חברינו נכנסים לדירות והנושא דחוף מאד." 

ידי החברים, כמנהל הצרכנייה, והוועד מבקש "מברית -וגנר יצחק נבחר על

הקואופרציה הצרכנית" לאשר את מועמדותו. הצרכנייה הוקמה בשטח החווה 

רחובות הנשיא, כצנלסון ויצחק שדה, בניהולו של במפגש  -החקלאית של היום 

וגנר. אחריו ניהל אותה שפקמן, שאיתו עבדה צפורה טנא. לימים הועתקה 

 הצרכנייה לרחבת דרכטן.

 

 זיכרונות נוספים...

 

(, לגבי תהליך 1966-יעקב רענן )מזכיר ועד הכפר( מעלה בכתב את זיכרונותיו )ב

כנית השיכון: )א( משרד הביטחון, ות"גורמים שונים חברו ל הקמת השיכון:
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שרצה לשקם את חיילי מלחמת השחרור, )ב( כפר אונו, שרצה להרחיב את 

גבולותיו ולהתפתח, )ג( כפר אז"ר, שהיה זקוק לכסף והיה מוכן לוותר על כמה 

מאות דונם מאדמת קק"ל, תמורת פיצוי כספי. יוזמת ועד אגודת "ישי" 

משפחות נוספות מבין תושבי גבעת  140של  להקמת השיכון, איפשר את שיכונם

 240חשמל וקבוצות אחרות, וכיום מקיף האזור  ברכה )לפנים(, עובדי חברת

קבוצה נוספת הייתה קבוצת "דחפר" )שבע משפחות(, שהיו"ר שלהם  אב."-בתי

עדיין היו בקשר עם המועצה האזורית  1953היה פינקלמן אליעזר )בנובמבר 

לגבי בקשה להקצבת חומר לבניית מגרשיהם(. כמו כן, היו גם מתיישבים 

 בודדים.

 

מספרת  שושנה רוטנברג, מתושבות גבעת ברכה שעברה להתגורר בשיכון "ישי",

 100 -"הוועד בחר במהנדס שיתכנן את השכונה (: 1974בארי, -)לאילנה מטרני

יחידות נוספות למשפחות, שביקשו לעזוב את  140-בתים לחיילים משוחררים ו

וגם הוא הוחלף...  נבנו  -גבעת ברכה. נבחר סולל בונה כקבלן, שהוחלף ברסקו 

ם הקהילתיים היו מפותחים מ"ר. החיי 700בתים בני שני חדרים, על שטח של 

מאד. הכול הכירו את כולם. כולם הרוויחו כמעט במידה שווה, והרמה 

הפיננסית השווה, הקלה על יצירת החיים החברתיים. רוב התושבים היו 

פועלים, פקידים ובעלי מקצועות כלליים, שעבדו בעיר ושאפו לחזור בערב 

ה, עזר בימים הקשים של לבתיהם, באווירה הכפרית. משק עזר קטן, למי שהי

." ואכן, הצנע. השירותים היו מצומצמים ורוכזו ברובם באזור הוותיק שבכפר

 כל ילדי השיכון, למדו יחד  עם כל ילדי הכפר, בבית ספר "ניר" וב"גן הנשיא". 

 

, עם 1952" הגעתי לקריית אונו ביולי (: 2019-ביבר, נזכרת )ב-שולה ברסלוף

בת שמונה ואחי אריה )קוקי(, בן תשעה חודשים. גרנו  הורי, מאיר ולילי. הייתי

כיום רחוב כצנלסון. הבתים היו אחידים:   -  119בשיכון חיילים משוחררים 

ששימש כחדר אוכל, מטבח, מקלחת, שירותים ומרפסת  -שני חדרים, הול 

מקורה. כמעט שנתיים גרנו ללא חשמל. לתאורה השתמשנו בעששיות נפט 

רי גיהצו בעזרת מגהץ פחמים. הבישול ואפייה לא היו קלים ונורת "לוקס". הו

ונעשו על פתיליה ועל פרימוס. הפרימוס שימש גם להרתחת מים לרחצה, 

לכביסה, לחיתולים ולמצעים. לכביסת הבגדים אמא נעזרה בגיגית גדולה 

)"פיילה"( וב"מגרדת" מפח. סבון הכביסה היה סבון גדול, מתוצרת בית חרושת 

שיעורי הבית, אם לא הכנתי אותם אחרי הצהריים, כשעדיין היה   "שמן". את
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אור, הכנתי לאור העששית, שאפשרה לי גם לקרוא בשעות הערב. כל חיי 

המשפחה והחיים החברתיים, בשעות החשכה, נעשו לאור מנורת ה"לוקס" 

והעששיות. את הנפט לעששיות, לפרימוס ולפתיליה, הביא מחלק הנפט, שעבר 

יות ולא היה חשמל, המקרר שלנו עבד על קרח, שהוכנס לחלקו בשיכון. ה

העליון. בתחתית המקרר היה מיכל פח שקלט את המים שהצטברו. כל כמה 

ימים שפך אבי את המים לגינת הירק או לעצי הפרי שבחצר. את הקרח קיבלנו 

ממחלק הקרח, שעבר בשיכון. אני זוכרת, שהוא חילק את הקרח לחצי בלוק, 

ליש בלוק, לפי בקשת הקונים. היה גם  מחלק חלב. היה לנו כד חלב רבע או ש

בבית וקנינו ממנו חלב לפי ליטרים. אני יודעת, שהיו להורי ולכל חברי השיכון 

 יום לא קלים. אך החצרות היו ללא גדרות ויחסי השכנים היו טובים."-חיי יום

 

נת שעבדה בקריה גם שכנותיה של שולה מספרות. יהודית עמר )לבית זהבי(, גנ

יוסף בעלי " (:2020ביבר, בינואר -עד צאתה לגמלאות, מספרת )לשולה ברסלוף

ומאיר ביבר הכירו בצבא. מאיר סיפר לו שמתארגנת קבוצה לשיכון חיילים 

פי הגרלה, אמרתי -משוחררים ויוסף בעלי נרשם. הכניסה לשיכון הייתה על

ההגרלה התברר שהגרלנו ליוסף שיסע להגרלה עם גיסי, שמואל חרש. אחרי 

, בסוף 1953-מגרשים סמוכים ברחוב כצנלסון, ואנחנו שכנים. באנו לכפר אונו ב

שנת הלימודים, והיינו המשפחה האחרונה שנכנסה לגור בשיכון. עדיין  עבדתי 

בגן ילדים בחולון ולא יכולתי לעזוב באמצע השנה. אחרי החופש הגדול 

כיום  ברחוב טרומן, לאחר  -בעת ברכה התחלתי לעבוד בקריה: תחילה בגן בג

מכן ב"גן הנשיא", ולבסוף ב"גן מונטיפיורי". הייתי הגננת של ילדי המשפחות 

של ילדי אלו  -הראשונות שהגיעו לשיכון, ולאחר שנים גם של בני הדור השני 

שנשארו לגור בקריה. המעבר לשיכון היה עבורנו "לוקסוס", היות ובחולון 

ד שני דיירים,  ואנחנו גרנו רק בחדר אחד עם בתנו הבכורה חלקנו דירה עם עו

מיכל. בשיכון היה לנו בית גדול וגינה. אני זוכרת שסללו כביש לפני שבנו את 

השכונה ושתלו עצים משני צדי הכביש. הדיירים ברחוב לא רצו את העצים, כי 

את חששו שהשורשים יגיעו עד מתחת ליסודות הבית. וכך, מועצת הכפר עקרה 

העצים. מרכוס מרחוב הנשיא חילק חלב. אדון לובל מכצנלסון חילק נפט, מר 

איצקוביץ מרחוב בילינסון חילק קרח. האווירה בשיכון הייתה טובה, שכנות 

בכייף. מהסוכנות שלחו מדריכה בשם חנה, להדריך ולהסביר איך להקים גינת 

ד שהשכן שחרר את ע –ירקות. בחזית הבית שתלנו גינת ירק והכל הצליח וצמח 

התרנגולות, שגידל בחצרו, והן באו, אכלו וכיסחו את כל הירקות שגידלנו. 
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כעסנו מאד, אבל במשך הזמן הדברים הסתדרו והכל חזר לתיקונו. בחצר 

גידלנו ארנבים ואת בשרם אכלנו. לשכנים משני הצדדים היו תרנגולות. הילדים 

קו יחד ברחוב, בכביש ובחצרות. בשכונה היו, פחות או יותר, באותו גיל, ושיח

לא פעם כששחקו כדורגל, הכדור פגע ברעפים, אבל אף אחד לא בא בטענות. 

 היה רק גן ילדים אחד לילדי השיכון ברחוב הנשיא, מאחורי הקיוסק של זק."

 

)בינואר  עליזה הולצר )פרידה גרינבלט(,  שכנה נוספת, מספרת גם היא לשולה 

י לגלית עד חיפה. שמחנו לראות את ארץ ישראל, אבל "עלינו בעליה בלת (:2020

החיילים האנגלים שלחו אותנו לקפריסין. לפי זיכרוני, היינו שם שנה. מבית 

העולים בכפר סבא הגענו לגבעת שמואל, ושם בקושי היה לנו מה לאכול, אבל 

שילמנו שכר דירה. בעלי היה דוור ובאחד הבתים שמע ממר מנחם כספי, 

ה לחיילים משוחררים בכפר אונו. למרות שהיינו מועמדים לעבור שבונים שכונ

לשכונה ביפו, הסכימו שנגור בכפר אונו. לשיכון חיילים משוחררים "ישי" הגענו 

הבתים הראשונים. הרבה זמן לא הייתה לבעלי עבודה. אחר כך  100כשבנו את 

ברק. אני הוא חזר לדואר ובהמשך, עד הפנסיה, ניהל  את חלקת הדוורים בבני 

עבדתי כמוכרת בחנויות בתל אביב, ואחר כך הייתי מטפלת אצל משפחה בתל 

. כשבאנו לגור בשכונה, לא היה 18אביב, טיפלתי בילד מגיל חודש ועד שהיה בן 

חשמל ובישלתי על פתיליה. כיבסתי את הבגדים אחד אחד, בגד אחרי בגד 

כרתי לאמה של הלה בידיים. היה לנו לול תרנגולות ועז לחלב. את החלב מ

אקשטיין, השכנה ממול. הלה הייתה החברה הכי טובה שלי. כשהייתי בהריון 

עם בני יהודה, בעטה בי העז שלנו, והצטרכתי למכור אותה לבחור תימני. 

 השכונה הייתה שכונה שקטה, יחסי שכנים טובים מאד ואווירה נעימה וחמה."

 

 מקורות

 

 אונוהארכיון ההיסטורי של קריית    

 דיגיטלי של קריית אונו-הארכיון ההיסטורי   

 2020 ספטמברפורת נילי, מייסדי וראשוני קריית אונו,    

 2020-2019ראיונות עם בני משפחות הראשונים,   

 

 


