
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“    

 זלמן יואלי

 היקיר הנשכח  

בבנדרי שבבסרביה. נצר למשפחת הרבי מליאצי ודור שישי למייסדי  1903יואלי נולד בשנת -זלמן שניאורסון

 החסידות. בילדותו התחנך ברוח התורה והחסידות בישיבות. בהמשך דרכו התקרב לתנועה הציונית. 

עלה ארצה. את ראשית דרכו בארץ עשה במסגרת "חבורת הדרום" ועסק בכיבוש עבודה. עבד  1924בשנת 

 באזור חיפה בסלילת כבישים, בבניין ובייבוש ביצות.

 התיישב בפתח תקוה. והיה מפעילי מפלגת העבודה. 1931בשנת 

יואלי היה איש עט וספר ועסקן ציבורי. נימנה עם יוזמי הקמת "שיכון ארלוזורוב" ובית החינוך לילדי עובדים 

 במושבה. שימש כחבר מערכת "דבר" היה מעורה במתרחש ומתהווה בקרב מעמד הפועלים בפתח תקוה.

 היה יוסף ספיר, סגניו: שלמה שטממפר ופנחס רשיש.  נבחר למועצת העירייה הראשונה. ראש העיר הנבחר

חברי המועצה היו: משה איכלוב, קלמן גודלרייך, יוסף זהבי, אליעזר טרופה, דוד טבצניק, ד'ר יוספברג, זלמן 

 יואלי, שמעון כץ, חמדה רוזנברג, משה שוולב, מרדכי וולפסון.

 היה ראש המחלקה הטכנית. 1950בשנת 

 (עליזה)  03-9115701או צרו קשר טלפוני  “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום לשאלות או הערות, שלחו הודעה ל

 זלמן יואלי

 כתיבה ועריכה: עליזה וורם

 עריכה: רונית כהן

 2012ב, אפריל “אייר תשע

 ספרים ופרסומים 

 מרכז השלטון המקומי תל אביב“, חלוץ יום יום”יואלי זלמן, 

 עירית פתח תקוה“, פתח תקוה בשנות התישעים”יואלי זלמן, 

 1955עירית פתח תקוה, “, תמונות ומראות”יואלי זלמן, 

 , מועצת פועלי פתח תקוה“פתח תקוה -כובשים ובונים ”יואלי זלמן ,  שטיין.ש (עורכים), 

 עירית פתח תקוה“, שעתה הגדולה–פתח תקוה ,“ז.יואלי

 עירית פתח תקוה“, פתח תקוה שרשים וימים גדולים”ז.יואלי, 

זלמן יואלי מילא שורה ארוכה של תפקידים: ערך את עיתון העיריה 

 מיוזמי הוצאת ספרי "קטיף".“, פתח תקוה”

לפתח תקוה וערך את אלבומי   75-כמו כן טיפל בהוצאת ספר יובל ה

 יום".-תקוה. כתב את הספר "חלוץ יום-פתח

כתב יחד עם א.ש. שטיין ז"ל את הספר "כובשים ובונים" בהוצאת 

 מועצת פועלי פתח תקוה.

תקוה" (מאורעות תרפ"א) -חיבר את המחקר "שעתה הגדולה של פתח

 וכן שורה ארוכה של חוברות על פעילות העיריה והישגיה.

 יצא בשליחות משרד החוץ לפעולות הסברה בחו"ל. 

 .1982 -יואלי קיבל את אות יקיר העיר  ב

והובא לקבורה  16/11/1984-זלמן יואלי נפטר ביום כ''א בחשוון תשמ''ה 

 בבית הקברות סגולה. 

 זלמן יואלי במועצת העיר

 שבעים שנה פתח תקוה, אלעזר טרופה“ ראשית”מתוך: 


