
 מתנדב בבית ראשונים   מתנדב בבית ראשונים  צביקה מילר צביקה מילר י  י  ""המצגת נערכה עהמצגת נערכה ע
הרצליה בן לראשוני המתיישבים בהרצליה לכבוד שנת  הרצליה בן לראשוני המתיישבים בהרצליה לכבוד שנת  

.. לתחילת ההתיישבות במושבה לתחילת ההתיישבות במושבה8585--ה ה 
מחברים מהמושבה ומארכיון  מחברים מהמושבה ומארכיון  ,  ,  התמונות נאספו ממקורות שונים התמונות נאספו ממקורות שונים 

. . י צביקה מילרי צביקה מילר""בית ראשונים וחלק נכבד צולם עבית ראשונים וחלק נכבד צולם ע

20092009--19241924הרצליה הרצליה 

......בימים ההםבימים ההם
חקלאות וציונות חקלאות וציונות , , תשתית תשתית 



שבעת הראשונים עם האגרונום קרשינסקי שבעת הראשונים עם האגרונום קרשינסקי 
בעשור הראשון בעשור הראשון 



ועד המושב הרצליה בשנות העשריםועד המושב הרצליה בשנות העשרים
בעשור הראשון כיהנו כיושבי ראש ועד בעשור הראשון כיהנו כיושבי ראש ועד 

,  ,  משה כהני משה כהני ,  ,  מרדכי פרלין מרדכי פרלין , , קוטיןקוטין    אירוויןאירוויןר  ר  ""ד ד : : המושבההמושבה
. .  ואברהם ליברמן  ואברהם ליברמן רנייבסקירנייבסקי''צצר נתן ר נתן " " דד..לויןלוין..ז ז ..שש



  19291929במאי במאי " " הארץהארץ""מודעה בעיתון  מודעה בעיתון  
"         "         הכרזת  הרצליה למכירההכרזת  הרצליה למכירה""



 אברהם הירש ראש המועצה   אברהם הירש ראש המועצה  19381938--19371937
הראשון הראשון 
 הפכה הרצליה   הפכה הרצליה  19381938--ב ב 

עד אז  עד אז  , , למועצה מקומיתלמועצה מקומית
ניהל ועד נבחר את ענייני  ניהל ועד נבחר את ענייני  

אברהם הירש  אברהם הירש  .  .  המושבההמושבה
נבחר לראשות המועצה  נבחר לראשות המועצה  

ושימש בתפקידו שנה  ושימש בתפקידו שנה  
. . אחת אחת 

. . אברהם הירש מימין אברהם הירש מימין 



בניין בית הועד והמושבה הראשון בניין בית הועד והמושבה הראשון 



מולו בנק הלוואה וחיסכון מולו בנק הלוואה וחיסכון ,  ,  בית הספר העממיבית הספר העממי



אחד הענפים הראשונים במושבהאחד הענפים הראשונים במושבה, , רפת חלברפת חלב



חפירת הבאר הראשונהחפירת הבאר הראשונה



חלק חלק ,  ,  פרדסים צעירים בשנתם הראשונהפרדסים צעירים בשנתם הראשונה
מהפרדסים ניטעו גם במרכז המושבה מהפרדסים ניטעו גם במרכז המושבה 

) ) יפה ולנצטיפה ולנצט,  ,  מולקמולק,  ,  אפלשטיין אפלשטיין ((



קטיף התפוזים הראשון קטיף התפוזים הראשון 



השקיית הפרדס בתעלות פתוחותהשקיית הפרדס בתעלות פתוחות



אריזת הפרי בבית האריזהאריזת הפרי בבית האריזה



 בשבת  בשבת אכדיהאכדיהחוף חוף 



הייתה גם מלתחה בחוף הרחצההייתה גם מלתחה בחוף הרחצה



בתים וחולותבתים וחולות,  ,  לא כביש ולא מדרכהלא כביש ולא מדרכה



עלי עלי -- מובילים זיפזיף מחוף סידנא  מובילים זיפזיף מחוף סידנא 



פריקת הזיפזיף מהגמליםפריקת הזיפזיף מהגמלים



רחוב סוקולוב מבט ממזרח הבתים משמאל רחוב סוקולוב מבט ממזרח הבתים משמאל 
של משפחת סנדלרשל משפחת סנדלר



כיום לב  כיום לב  " " המרכז המסחריהמרכז המסחרי""מימין מימין ,  ,  סוקולוב סוקולוב 
העירהעיר



רחוב בני בנימין לפני סלילת הכבישרחוב בני בנימין לפני סלילת הכביש



החנות הראשונה משמאל כיום מפגש החנות הראשונה משמאל כיום מפגש 
).).השווארמההשווארמה" (" (אמילאמיל''ג ג " " השרון השרון 



הם הובילו גם חלב הם הובילו גם חלב ,  ,  כך נראו האוטובוסיםכך נראו האוטובוסים
אביב יחד עם הנוסעיםאביב יחד עם הנוסעים--לתללתל



 גשר הסירות מעל הירקון  גשר הסירות מעל הירקון 



של משפחת בלס ברחוב הנדיב  של משפחת בלס ברחוב הנדיב  " " מלון הרצל מלון הרצל ""
".".ורשבסקי ורשבסקי " " תחילה נקרא תחילה נקרא 



,,רחוב סוקולוב בשנות השלושיםרחוב סוקולוב בשנות השלושים
הבית הראשון מימין של הרב הלפרין הבית הראשון מימין של הרב הלפרין 
.   .   מולו כביש מנסקי כיום אחד העםמולו כביש מנסקי כיום אחד העם



..סוקולוב אמצע שנות השלושיםסוקולוב אמצע שנות השלושים'  '  רח רח 
..מימין בית מדיישי עם החנויות מימין בית מדיישי עם החנויות 



יום כביסה זה לא עניין של מה בכך יום כביסה זה לא עניין של מה בכך 



קולנוע השרון היחידי בהרצליהקולנוע השרון היחידי בהרצליה



אביב  אביב  -- החלה סלילת הכביש לתל החלה סלילת הכביש לתל19421942--ב ב 
דרך רמת השרון דרך רמת השרון 



ן ן " " ח ח '  '  כיום מדרחוב שד כיום מדרחוב שד "  "  החדשההחדשה""תחנת אגד  תחנת אגד  



ברקע מלון  ברקע מלון  , , יםים--קפה גלי קפה גלי ', ', העלייה לאזור ג העלייה לאזור ג 
תדמור והים התיכון תדמור והים התיכון 



הורדת מעפילים בחוף הרצליההורדת מעפילים בחוף הרצליה



מדי שנה חגגו בבית הספר את חג הביכוריםמדי שנה חגגו בבית הספר את חג הביכורים



היו הכוהנים שקיבלו את היו הכוהנים שקיבלו את '  '  תלמידי כיתות ח תלמידי כיתות ח 
..י התלמידיםי התלמידים" " הביכורים שהובאו ע הביכורים שהובאו ע 



באמצע שנות הארבעים החלו לבנות את בית באמצע שנות הארבעים החלו לבנות את בית 
))ויצמןויצמן((הספר החדש  הספר החדש  



כדי  כדי  , ,  החלה העלייה הגדולה ארצה החלה העלייה הגדולה ארצה19481948
לשכן את העולים נבנו מעברות לשכן את העולים נבנו מעברות 



 וצריפים שוודים  וצריפים שוודים בלוקוניםבלוקוניםנבנו השיכונים נבנו השיכונים 
).).ברקעברקע((



,  ,  נווה עמלנווה עמל,,בהמשך נבנו שיכוני עולים בשביבבהמשך נבנו שיכוני עולים בשביב
..נווה ישראל ושכון ויצמןנווה ישראל ושכון ויצמן


