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שרייר שושנה ומנחםשר יפה וישעיהושפירא פנינה וצבישכטמן זיוה וישראלרייבר דבורה ויואל

הלוי בוסיה ואבינועםהורביץ חנה ובנימיןדשא לאה וטוביהדולינסקי איטה ויוסףגובר רבקה ומרדכיברש פנינה ויוסףבן נון סבקה ומרדכיאייזנמן ברוניה וגדליה

לדז׳ינסקי רחל וזאבלב לאה ונחמיהישכיל יוכבד ואריהחסקין נחמה ויצחקזמיר רחל ושמואלולצר בלה ואברהםויזגורודיסקי יהודית ומשההררי צפורה ומשה

סוחובולסקי דבורה וצבימץ רבקה ומשהמעיני חוה ויוסףמנילוב צביה ויעקבמישאלי טובה ודבמילרוד מניה ומרדכימילרוד חוה ואליעזרליניק שרה וברוך

קבצן ברכה ואליעזרפרימן חיה ופנחספפר גניה ויהודהפלייט חנה ויצחקפיסצקי צפורה ודודפולישוק ליזה ודבפוגל נחמה ויצחקסולודר אניוטה וישראל

רזניק מניה ונתנאלרוזנצוויג סלקה ואברהםרבינוביץ חסיה ואריהקליגר פנינה ומשהקליבנר מלכה וישעיהוקליבנסקי מירה ואלכסנדרקבצן צפורה וצביקבצן ציפורה ויצחק

כפר ביל"ו הוקם על ידי קבוצת חלוצים אנשי העליות השנייה השלישית והרביעית שהיו חברים ב"חבורת הדרום" שהוקמה בשנת 1923 
ברחובות כארגון פועלים שקיבל במרוכז עבודות חקלאיות מהאיכרים במושבות הדרום.

אחרי מספר שנים התגבש הרצון בין הפועלים להקים מושבים חקלאים סביב המושבות שיהוו להן חגורת מגן ויתבססו על הקמת משקים 
חקלאיים עצמאיים ופיתוח כוח היצירה העצמית.

ברוח זאת הוקם בשנת 1928 ברחובות "הארגון להתיישבות אינטנסיבית" שהפך בשנת 1933 תחת מסגרת התיישבות האלף, למושב "כפר 
ביל"ו". המושב נקרא כך לכבוד מלאת 50 שנה לעליית חברי תנועת הביל"ויים מאוקראינה והקמת המושבה גדרה ב- 1882. 

הכפר נבנה כקילומטר וחצי דרומית למושבה רחובות וחצץ בינה לבין הכפר הערבי עג'ר )עקיר(. אדמות הכפר נרכשו מערביי הסביבה 
ניכר מרכישות  )קק"ל( בהשתתפותו הפעילה של משה סמילנסקי מרחובות. חברי הכפר מימנו חלק  לישראל  באמצעות הקרן הקיימת 

הקרקע ומההשקעה בתשתיות.
בשנת 1932 ניגש הארגון לנטיעת חלקות הפרדסים והחלה בניית המבנים. בשנת 1933 נכנסו החברים לבתיהם והכריזו על הקמתו. עוד 
בטרם עלייתו על הקרקע הצליח הארגון להתלכד ולהקים מוסדות עצמאיים כגון: מזכירות, ארגון הגנה, גן ילדים, צרכנייה, ומחלבה.  עקרון 

העזרה ההדדית היה חלק מאבני היסוד הללו.
נטיעת הפרדסים נשענה על חפירת באר המים הראשונה )באר א'( בשנת 1931. לצורך אספקת מי שתייה לחברים הוקם מערך זמני של 
משטח חביות שהוחלף בשנת 1933 בבריכת המים. על גג בריכת המים הותקנה עמדת תצפית וזרקור ענק ללילה. פעמון מזנב צינור מתכת 
בן 10 צול ניתלה על הסולם ושימש להזעקת החברים בשעת חרום וגם לקריאתם לאירועים מיוחדים כמו אספות כלליות, חגיגות וחתונות.   
בפרוץ מאורעות 1936-1939 הוטלה על כל חבר, בנוסף  על מאמציו בבניית המשק, גם שמירה כל לילה שני. מהימנותם של חברי הכפר 
ומסירותם  הפכו את כפר ביל"ו בימים ההם לבסיס חשוב לכוחות ההגנה באזור הדרום. בכפר ביל"ו שוכן מטה "חי"ש הדרום" שהיווה 

מסגרת לכוחות המגן ליישובי הדרום. הכפר שימש  בסיס לקורסים של "ההגנה": קורסים של חיל הנוטרים תחת מסווה הנשק והציוד שנתנו 
הבריטים להגנת המקום, קורסים למפקדים, קורסים למפקדות ומדריכות, קורסים לעזרה ראשונה וקורסים לאיתות וקשר. הקורסים נערכו 

בחלקם בבית הציבורי וחלקם בפרדסי הכפר.
למרות העול שרבץ על כתפי חברי הכפר הם לא הניחו ידם מבניית החברה. בעזרת הפעילים מבין חבריו נוסד "בית החינוך לילדי עובדים" 
כבית ספר משותף לקבוצת שילר, כפר גיבתון ושאר קהילת הפועלים ברחובות. הנוער שצמח וגדל אורגן בקבוצות מלוכדות. הבוגרים 
שביניהם קיבלו הדרכה ע"י החברים המבוגרים בכפר. אחר-כך ע"י מדריכים מ"תנועת הנוער העובד" כמו אריה בן גוריון )בן אחיו של דוד 

בן-גוריון – ממקימי קיבוץ בית השיטה(. בני הנוער שימשו אחר כך מדריכים לקבוצות הנוער הצעיר יותר.  
עם פרוץ מלחמת העולם התגייסו 7 מחברי הכפר לצבא הבריטי ולבריגדה. למעלה מ 10 מבני הנוער התגייסו לפלמ"ח ולצה"ל והשתתפו 

במלחמת השחרור.  
תוך סיום מלחמת השחרור בשנת 1949 נרתמו חברי הכפר לקליטת שארית הפליטה.החברים הוותיקים התגייסו ופשטו על מחנות העולים 

ועל המעברות על מנת להסב את לבם של ניצולי השואה לאפשרות לבנות חיים חדשים בהתיישבות חקלאית במושב כמו כפר ביל"ו.
בבואם שוכנו העולים החדשים בפחונים שהוקמו עבורם עד אשר תושלם תוכנית ההתיישבות ויבנו הבלוקונים עבורם. לא מעט סבל עבר 
על המתיישבים החדשים בפחונים האלו בימי שרב ובימי גשם,חלקם עם ילדים קטנים ומי גם עם הורים זקנים.40 משפחות עולים הצטרפו 

אז כחברים חדשים שווי זכויות במושב העובדים הקיים שהפך בשנת 1953 למושב אחד בהכרזת חבריו "ביל"ו א' וביל"ו ב' – חד הם".
בשנות ה- 90 הוכפל הכפר בשנית עם בניית שיכון הבנים. כיום גרות בו כ-330 משפחות והוא כולל כ- 1200 תושבים.

אחד עשר בני הכפר נפלו במערכות ישראל ולזכרם הוקמה בלב הכפר אנדרטה ופינת הנצחה ב"בית דב", בית התרבות הישן של הכפר.


