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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

 סבא-אגף החינוך כפר
  הנהלת האגף

 
 

 מרתוניסטים טכנולוגים!  –ים יקרים תלמידות ותלמיד
ברכתי החמה והערכתי הרבה על השתתפותכם באירוע האקתון 

 בעירנו. 
 

אתגרים מדעיים וטכנולוגיים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו ומדינת 
ישראל זקוקה למוחות איכותיים ומצויינים כדי לעמוד באתגרי 

 ההווה והעתיד. 
 

חשיבה בלתי שגרתית ודימיון מפותח הם חלק  יצירתיות, יוזמה,
 מאותן תכונות להם נדרשים היום בני נוער צעירים. 

כל אלו מועצמים בלימודיהם בתיכון במקצועות הרבים בכלל 
 ובמקצועות הטכנולוגיים בפרט. 

 

תחרות האקתון מאפשרת לכם להביא לידי ביטוי את מיטב 
 רים האמיתיים. כישוריכם תוך יצירת "דמו" או הדמיה למוצ

אנו מודים מאוד לארגון ה"רוטרי" ולעומד בראשו עודד שוהם, על 
היוזמה המבורכת ועל התמיכה המתמשכת לתלמידים בתחומים 
אלו. תודה על יוזמת ההאקתון בעירנו, תודה על היותכם עימנו, עם 

 תלמידנו ועם מורינו. 
 תודה רבה לכל המורות והמורים העוסקים במלאכת קודש זו,

 ולמנהלי בתי הספר. 
 

אני מאחלת הצלחה רבה לכל התלמידים והתלמידות שייקחו חלק 
 בפעילות המאתגרת והמעניינת הזו.  גאה בכם ובכן! 

 
 בברכה חמה 
 שלכם    

 
 

 אורלי פרומן 
 מנהלת אגף החינוך 
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 מועדון רוטרי כפר סבא הציב לעצמו למטרה 

 לעודד את בני הנוער ותלמידי התיכון בעיר 
 טק, -בהעמקת ההיכרות  עם עולם ההי

העשייה הטכנולוגית והיזמות החברתית. במסגרת זו החלטנו 
השנה להשיק את תחרות ה"האקתון". ההשתתפות בהאקטון 
היא חוויה ייחודית ומרגשת. מדובר על מפגש יצירתי, אנרגטי 
וחדשני. זהו אירוע בעל אופי אינטנסיבי מאוד, הדורש 
מהמשתתפים ומהמשתתפות מחשבה ועבודה מאומצת 

צאות מופלאות. אירועי האקתון הם היום "להיט המובילה לתו
בקנדה,  1999 -עולמי". מאז אירוע ההאקתון הראשון, ב

אירועים רבים מסוג זה מתרחשים מדי שנה ברחבי העולם, 
שיתוף,   -וגם בעירנו. הערכים המגולמים באירועי ההאקתון 

עולים בקנה אחד עם מטרותיו של מועדון  -תרומה ויזמות 
סבא. לפיכך, אני גאה לחנוך השנה את תחרות -רוטרי כפר

ההאקתון הראשונה שלנו. במסגרת התחרות, יחברו אנשי 
טכנולוגיה אל תלמידים ויעבדו ביחד על פיתוח פרויקטים 

 חדשניים בתחומי החברה, הטכנולוגיה והתעשייה.  
אני מבקש להודות לראש אגף החינוך וסגנה, למנהלי 

ובעיקר לתלמידים למנחים ומנהלות התיכונים המשתתפים 
 ולמתנדבי רוטרי הלוקחים חלק בתחרות. 

אני מאחל לכולנו אירוע מעניין ומהנה ובהצלחה רבה 
למתמודדים ולמתמודדות. אני משוכנע כי נזכה לראות 
פרויקטים מקוריים ומעניינים, כאלה שיעזרו לכולנו 
בפעילותינו המשותפת לשינוי חברתי ולשיפור חיי היומיום של 

 לל תושבי העיר כפר סבא. כ
 שאו ברכה  

 
 עודד שוהם    
 רוטרי מועדון נשיא  

כפר סבא 
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 לחלוקת פרסים לתלמידים מצטיינים הקרן
 סבא-כפר רוטרי מועדון

 

  ל."ז פרסר ארנסט ר"ד של נשיאותוב – 1964 בשנת נוסדה הקרן

-כפר ראשוני של בניהם החליטו, סבא-כפר ליסוד שנים 75 במלאת

 לאות, לקרן נכבדה תרומה להעלות" ישראל איכרי" חברי, סבא

  .לעיר שהייתה המושבה למייסדי והוקרה הערכה

מפעל הנצחה זה, נמשך מאז ועד היום. בחוברת זו מתפרסמים 

 שבני משפחתם ביקשו להנציחם ותרמו לקרן.אלה 

 קרן הפכה, סבא-כפר עיריית כראש גלר זאב של כהונתו בימי

 מאז. סבא-כפר ועיריית רוטרי למועדון משותף למפעל המלגות

 .הפרסים במתן העירייה משתתפת

 סבא בכפר התיכוניים הספר בתי לתלמידי פרסים מעניקה הקרן 

 ברמה ובטכנולוגיה במדעים) בלימודיהם הן המצטיינים(, ב"י-ו א"י)

 לקהילה. מזמנם לתרום בנכונותם והן( לימוד יחידות 5 של

  מכישוריהם יתרמו העת בבוא כי, אנו מצפים הפרסים ממקבלי

 בה, סבא-בכפר ידע עתירת תעשייתית תשתית ליצירת ומיוזמתם

  .עירנו תושבי פרנסתם את ימצאו
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  מהו האקאתון?

 

הוא שילוב המילים האקרים ומרתון. במהלכו  האקתון

מנסים המשתתפים שמגיעים מדיסציפלינות שונות 

להתמודד עם אתגרים נתונים, ולפתח פתרונות יוצאי דופן 

 .בזמן מוגבל

האקתון הוא אירוע תחרותי שמטרתו לייצר פתרונות 

חדשניים לבעיה נתונה תחת לחץ זמן. בהאקתון יתחרו 

ו עם אתגר מדעי/טכנולוגי כזה תיכוני העיר ויתמודד

שיקדם את החינוך המדעי טכנולוגי. על הקבוצות לחשוב 

-על רעיון יצירתי שעומד בתנאי האתגר, לפתח דמו או מוק

אפ )הדמיה(, ובסופו של דבר להציג אותו בפני צוות 

שופטים. הצוות שיזכה במקום הראשון יזכה פרס בסך 

 .דעי/טכנולוגיאותו יממש בקידום החינוך המ₪  15,000

 סדר יום

 לוח זמנים הנושא מסד'

 08:00-08:30 התכנסות ושיחת פתיחה 1

 08:30-12:00 עבודה בצוותים 2

הסודות הגלויים  -הרצאה 3
 של הסייבר

12:00-13:30 

סבב שיפוט אחרון  4
 ערכות למצגת סיכוםיוה

13:30-15:15 

 15:15-16:30 טקס סיום והכרזת הזוכים 5
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 :הרצוגתיכון 

 TestBoxקבוצת 
סביבת עבודה חדשנית לבחינות הנותנת פתרון למורה ולתלמיד 
בבנייה ובביצוע של הבחינה ומאפשרת שילוב של מגוון שיטות 

 .הערכה מתקדמות ומותאמות

בפרויקט זה, ברצוננו לבנות סביבת עבודה שתאפשר למורים 
 .ותלמידים להיבחן בצורה מקווונת קלה ובטוחה

לנו את הטכנולוגיה ואת כל המשאבים לייצר תכנה אשר כיום יש 
 :תכיל את הרכיבים הבאים

בנייה קלה וידיותית של הבחינה במקום אחד באמצעות  .1

המחשב ושילוב מגוון משאבי בחינה כמו מסמכים קבצי וידאו 
 .שמע ועוד. ואפשרות לשימוש חוזר

ני מספר פריסה אוטומטית וביצוע הבחינה על פ  -ניהול בחינה  .2

רב של מחשבים בו זמנית וריכוז ואיסוף התוצרים בצורה 
 .אוטומטית

יכולת התאמת הקלות לתלמידים )כגון תוספת זמן, השמעה,  .3

גדלים, הקראה הקלדה( וניטור ואיסוף מידע בזמן המבחן 
בהתאם להגדרות המורה. כמו כן יהיו יכולות נוספות כמו 

 .גדרות המורהמניעת העתקות ומניעת גלישה על פי ה

המערכת תיבדק ותיישם עקרונות מתקדמים  -אבטחת מידע  .4

 .בתחום אבטחת המידע
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מגמת הסייבר  -מקסים רודניצקי 

בתיכון הרצוג. כיתה י"ב, שלוש שנים עוסק 

בתחום התוכנה ושנתיים מתוכם בתחום 

התקשורת. פרויקט זה הוא פרויקט הגמר 

 שלו.

שעות הפנאי נהנה לנגן ולכתוב אפליקציות ב

 בפייתון.

 

מגמת הסייבר בתיכון  -אופיר אוהד 

הרצוג, כפר סבא. כיתה י"ב, שלוש שנים 

עוסק בתחום התוכנה ושנתיים מתוכם 

בתחום התקשורת. עובד בתחום ההייטק 

 כחצי שנה.

מתעניין באבטחת מידע במידע ויזואלי 

ובפרוייקט הגמר שלו התמחה ביצירת 

 פילטרים מעניינים לוידאו.

 שלו.

בשעות הפנאי נהנה לנגן ולכתוב אפליקציות 

 בפייתון.

 

תומר שמואל לומד  -תומר שמואל 

במגמת הסייבר בתיכון הרצוג, כפר סבא. 

תלמיד כיתה י"א, שנה שנייה בתחום 

התוכנה. אוהב מאוד תקשורת ולתכנת 

בפייתון. ידוע בנחישותו להבנת כל נושא 

 עד הפרט האחרון.

 כחצי שנה.

מתעניין באבטחת מידע במידע ויזואלי 

ובפרוייקט הגמר שלו התמחה ביצירת 

מורה הקבוצה ומי שדאג  – יוסי זהבי

רכז מדעי המחשב וסייבר לקידום הפרויקט.  

רכז מדעי  .תיכון הרצוג כפר סבא

המחשב וסייבר תיכון הרצוג כפר 

 סבא
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חדרי בריחה וירטואלים ללמידה מעשירה וחדשנית 

 בתחום מדעי המחשב בארץ

בפרויקט זה, אנו עומדים לבנות מערכת גמישה שתאפשר 
 לתלמידי מדעי המחשב ללמוד ולהשתלם בנושאים מגווונים

בתחום, בצורה חדשנית המשלבת מוטיבים מפורמט חדרי בריחה 
בה התלמיד לומד בצורה אתגרית ע"י רמזים וגילויים עצמיים 
 המשפרים את חווית הלמידה.

אנו רואים לנגד עינינו מטרה להפוך את תחום מדעי המחשב לנגיש 
ללמידה ולהטמיע זאת יותר טוב על ידי תחרות כיתתית מהנה 

 ריחה.בסגנון חדר ב
הנושאים יובאו בצורה קלה, נוחה ומעניינת שבה יהיה קל ללמוד. 
התחרות תביא את המרץ והסקרנות ללמוד ולחקור נושאים 

 חדשים.
בנוסף למורים תהיה פלטפורמה נוחה וידידותית לבניית המשימה 
 באמצעות המערכת.
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מגמת סייבר בתיכון  -תומר שרגא 

הרצוג, עבדתי כמתכנת באינטל בקבוצת 

UX אוהב לשחק במחשב, לעשות ספורט .

מתעניין  . ולתכנת. בתכנות אוהב

 באבטחת מידע במידע ויזואלי ובפרוייקט

הגמר שלו התמחה ביצירת פילטרים 

 מעניינים לוידאו.

 שלו.

בשעות הפנאי נהנה לנגן ולכתוב אפליקציות 

 בפייתון.

 

 עובד בחברת ,מגמת סייבר -בר קלינגר 

western digital  כמפתח תוכנה, מדריך

,  ספורטאי מקצועי הטקוואנדו ובעבר הי

בתכנות אוהב לעבוד ברמת ליבת מערכת 

 ITההפעלה וכל הקשור לתכנות הקרוב ל 

שלו. בשעות הפנאי נהנה לנגן ולכתוב 

 אפליקציות בפייתון.

במגמת סייבר יב, אני נמצא  - אייל פורמן 

, עובד בצופים בצופים כמרכז הדרכה צעיר

כמפתח תכנה,  western digital(sandisk)ב

. business intelligenceעוסק בתחום ה

בתחום התכנות נהנה לעבוד בסביבות 

מרובות מערכות המשלבות לא רק תוכנת 

מחשב אלא גם אמצעים פיזיים כמו חיישנים, 

בשעות הפנאי נהנה לנגן ולכתוב  . מנועים וכו'

 אפליקציות בפייתון.

 

מורה הקבוצה ומי שדאג  – יוסי זהבי

מדעי המחשב וסייבר רכז לקידום הפרויקט.  

רכז מדעי  .תיכון הרצוג כפר סבא

המחשב וסייבר תיכון הרצוג כפר 

 סבא
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 :אורט שמירתיכון 

 

 גלגלי עזר אוטומטיים לאופניים

 

על אופניים עם גלגלי עזר, לרכיבה ללא גלגלי המעבר מרכיבה 

כרוך בעזרה של הורה. המוצר שלנו מהווה פריצת דרך  עזר, תמיד

חכמים שמתקפלים במצב של שיווי משקל,  בתחום: גלגלי עזר

של חוסר שיווי משקל. הבקר  ותומכים ברוכב שלא ייפול במצב

העזר בהתאם  לומד את הרוכב ומשנה את רמת רגישות גלגלי

 להתקדמותו. המוצר מאפשר לכל אחת ואחד, בכל גיל, ללמוד

לרכב על אופניים, גם כאשר אין הורה תומך, ומכאן תרומתו 

 .לקהילה

 

תיכון טכנולוגי ע"ש יצחק שמיר אורט כפר סבא מקנה לתלמידיו 

טכנולוגי ומכשיר אותם להיות אזרחים תורמים לקהילה  –ידע 

הצוות שנבחר לתחרות מורכב מתלמידי מגמת חשמל  ולמדינה.

וכן מתלמידי מגמת עיצוב המוצר. ( ובקרה מערכות הספק פיקוד)

חכם של מוצר מנצח. לאחר  השילוב בין המגמות מאפשר תכנון

ניהול עסקי לטובת  שלב הפיתוח הראשוני נשלב את תלמידי מגמת

 .תכנון כלכלי שיאפשר תכנון משאבים להמשך עבודה
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 :אורט שפיראתיכון 

 

 אפליקציה לתרומת מזון

 
ומחד  בעקבות הצורך ההולך וגדל במזון של חלק ניכר באוכלוסיה

עודפים רבים של מזון שנזרק החלטנו לפתח אפליקציה שתקשר 

בין עמותות קיימות ובין בתי עסק וכך נוכל לייעל ולהגדיל את 

  .תהליך תרומת המזון לאנשים שנזקקים לכך
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מורה הקבוצה מלמד את  -איתי ריבנסון

 מגמת סייבר.
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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

 תיכון רבין:

 קבוצת "חולצת הצלה"

 
מטרת הפרויקט שלנו היא לייצר חולצה ששוחים בים יוכלו ללבוש 

אותה וכאשר הם יקלעו למצוקה ולסכנת תביעה החולצה תתנפח 

ינצלו. הכיוון הוא החדרה של בגז ותציף אותם ועל ידי כך חייהם 

תרכובות כימיות שאינן מסוכנות לתוך חולצת ההצלה שבעת 

מצוקה יצרו ראקציה שתגרום לפליטת גז שיהיה כלוא בתוך 

 החולצה וכך תגרום להצפת האדם.

 שלבי הפרויקט:

 גיבוש רעיון .א

איתור ובחינה של סוגי פתרונות אפשריים אל מול פתרונות  .ב

 קיימים

 וביצוע ניסויים שיבדקו את הראקציות הכימיותאיתור חומרים  .ג

בדיקת התכנות של יישום הידע בתוך מוצר שיהיה נח לשימוש  .ד

 וייצר עם זאת מספיק גז שיכול להציף אדם בעל משקל ממוצע
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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בעל תואר שני. מורה לביולוגיה ומרצה  -אורי לוי

לפסיכולוגיה. לאחר שנות היי טק וניהול בית ספר 

שדה בחרתי לעסוק בהוראה. אוהב מאוד לפסל 

 בחימר וליצור כלים באבניים.

מורה לפיזיקה בתיכון רבין. מהנדס  -שרון בלאו

  ל .”סא ,מכונות תואר שני בטכניון. פורש צהל

 באבניים.באיות. וגיות בפיתוח טכנול השנ 20

לומדת פיזיקה  כיתה יב' -רבקה אדלשטיין

וכימיה ומאוד אוהבת גלישת גלים. אני גם 

 אוהבת לרוץ ולנגן בפסנתר ובגיטרה.

 

 

כיתה יב', חייכן, חברותי, יצירתי,  - עומר אמסל

חכם ובעל שמחת חיים. אוהב להיות במפגש עם 

 חברים, לקרוא, לנגן ולשחק משחקי וידאו.

אוהב מאוד את תחומי המדע  כיתה יב', -וולץ תמיר 

זכיתי במקום הראשון בתחרות הארצית למדעי המוח 

"בריין בי ישראל" וייצגתי את ישראל בתחרות הבין 

לאומית, הגעתי לשלב הגמר באולמפיאדה הארצית 

לכימיה ואני עורך מחקר בנושא מדעי המוח 

מדע, אני אוהב יטת תל אביב. מלבד ענייני באוניברס

 סל ואני חבר בצופים.מאוד לשחק כדור

 

פיזיקה ומחשבים. כיתה יב', מתעניין ב -זמנסקייונתן 

להצטרף ללהקה  הגשתי מועמדותגיטרה ובמנגן 

רבטוריון בכפר סבא. אני אומר סהראשית בקונ

 שמשפחה וחברים זה יותר חשוב מכל דבר אחר

לומדת פיזיקה ומדעי  כיתה יב' -רותם שפרן

בזמני הפנוי אני רוקדת ומדריכה חניכי . המחשב

 צמי"ד בצופים.
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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

 קבוצת "הצילו את השוקולד"
 

לפי מחקרים ישנה סכנה מוחשית לקיומם של עצי הקקאו בשל 

היותם צמחים אנדמיים לאזור מסוים בכדור הארץ ואי ההתאמה 

בגידול שלהם בסביבות גיאוגרפים שונים ישנה סכנה מוחשית 

שוקולד יהיה מוצר היסטורי  –להכחדתם וההשלכה בין השאר היא 

. מטרת הפרויקט והדורות הבאים אחרינו לא יוכלו להנות מטעמו

היא איתור גנים האחראים על הארומה והטעם של השוקולד 

והחדרת הגנים האלו לתאי שמר או חיידקים שייצרו עבורנו את 

 החלבונים האלו. 

 שלבי הפרויקט 

ומציאת פתרונות אפשריים, בדיקה  –קריאה ולמידת הנושא  .א

 של פתרונות הנחקרים בתחום.

דרת גנים לאורגניזמים למידה של נושא הנדסה גנטית והח .ב

איאוקריוטים ופרוקריוטיים בדיקת היתרונות והחסרות של כל 

 אחת מן האפשרויות

איתור גנים האחראים על הארומה והטעם שלהקקאו בגנום  .ג

 הקקאו 

 למידה של שיטות מעבדתיות להחדרת גנים לתוך פונדקאי .ד
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בעל תואר שני. מורה לביולוגיה  -אורי לוי

ומרצה לפסיכולוגיה. לאחר שנות היי טק 

וניהול בית ספר שדה בחרתי לעסוק 

בהוראה. אוהב מאוד לפסל בחימר וליצור 

 כלים באבניים.

. מאוד אוהבת 15בת  כיתה י' -ניר הילה

ביולוגיה משום שמעניין אותי לחקור 

שקורים  באבניים.תהליכים שונים 

 ביצורים חיים.

יש לי אח  .16בת  כיתה י' -בן טוב ים
. אחד בשם סתיו ואחות אחת בשם יובל

בנוסף מדריכה בצופים קבוצה של עשרה 
 בנים בכיתה ד

. יש לי אח 16בת  כיתה י' -הילה ספקטור

אחד ששמו יונתן. מתנדבת פעם בשבוע 

עם ילדים בעלי מוגבלויות ופעילה 

 שגרירים צעירים. בפרויקט

 
אוהבת לשיר לנגן  כיתה י' -עמירם טלי

מתעניינת סקרנית ו . ולטייל עם כלבים

בהרבה תחומים ואוהבת ללמוד ולחקור 

יש לי חיבור עמוק עם הטבע ואני  .הכל

 ,אוהבת לטייל עם המשפחה בטבע
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המקצוע האהוב  כיתה י' -מרלן עיראקי

 ועוסקת עליי הוא פיזיקה. אוהבת

ספורט, ומוזיקה זה חלק בלתי נפרד ב

מחיי.הטבע ואני אוהבת לטייל עם 

 ,המשפחה בטבע

יש לי  וחצי 16בת  כיתה י' -הדר צור
מתנדבת פעם . אחת ושמה תמראחות 

 מוגבלויות. בשבוע עם ילדים בעלי
 ,המשפחה בטבע

 

יש לי עוד  16.5כיתה י' בין  -יובל שריפי

שתי אחיות שגם הן בכיתה י' אנחנו 

שלישיה. מתנדב בשבתות אימוץ מסייע 

 לכלבים למצוא בית.

מאוד אוהבת  16כיתה י' בת  -קיי אור

אומנות )ציור, צילום וכתיבה(, מתנדבת 

בשבתות אימוץ מסייעת לכלבים למצוא 

 בית.
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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

  ס"ביה בוגר, 1922 בספטמבר סבא-בכפר נולד אברוצקי נחום
 וכמדריך כחניך "הצעיר השומר" איש, שבעיר אוסישקין היסודי
 נוער מחנות, במסעות, ברגליו אהב שכה הארץ את שהכיר
  .וטיולים

 וכדורגלן אתלטיקהב ישראל אלוף, בצעירותו מחונן ספורטאי
  .אביב-בתל" הרצליה" הגימנסיה בוגר  .סבא-כפר" הפועל"ב

 עדשנה  30. פעיל במועדון מעל 1922 -היה נשיא מועדון רוטרי ב
 .האריס פול עמית היה. 92 בן כשהוא 2015 באפריל האחרון יומו

 

שתל מאוקראינה, עלה  20בן  שהיה 1910במאי  אברוצקי יואל

היה מראשוני . 1 -שנכרתו ע"י הטורקים במלחה"ע המטע שקדים 

 המשפחה. היהבני גם המאפיה הראשונה הוקמה ע"י כפר סבא. 

 והתרחבה גדלה המשפחה. הגנתה על ולחם' הגנה'ה ממקימי

 סיפור הוא המשפחה סיפור .משפחה בני 250 מ למעלה ומונה

  .והמדינה העיר

דונם  110קנה  1906עלה ארצה בשנת  אוסטרובסקי לייב יוסף

חזר  1920 -וחזר לרוסיה. בניו אשר ואהרון ניהלו את המשק. ב

 ארצה והשתקע בכפר סבא.

 1913 ב כילד ב"מארה לישראל עלה משה  אדמוב ומשה חיה

 '.הגנה'ב פעיל והיה כנוטר התגייס, סבא לכפר כך ואחר צ"לרשל

 שבנה הבריכה וידועה מים ומגדלי, מים בריכות בבניית התמחה

 היה. הנצורה לירושלים מים לספק כדי, בלבד יום 30 תוך בחולדה

 עשייתו בכל אותו שליוותה, לחיה נשוי
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 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

 בפרובינציית  גרייבא י"ע בכפר נולד יקובסקי'אנצ קלמן ישראל

 את ריכז .אומן-משכן נגרות למד 12 ובגיל 1882 ב בפולין פודלסיה

 צעירי' ברוח' ציון פועלי' לארגון רעיונית וניתבם בסביבתו הנוער בני

 בעלי מרכז'" האגודה מייסדי בין והיה,  1907 -ב  לארץ עלה'. ציון

" העבודה" ברחוב ביתו לבנות הראשונים בין היה. א"בת" מלאכה

א."בת  

גיתה הצטרפה לארגון "אמהות  אוסטרובסקי וגיטה אשר

בהקמת  עובדות" )לימים הפך הארגון לנעמת( והייתה פעילה

מעון היום הראשון בכפר סבא. ארגון "אמהות עובדות" עסק 

 רבות בפעילות קהילתי בהתנדבות.

 העלייה בני על נמנה,  1870 שנתב נולד אוסטשינסקי אליהו

 ת"פ, צ"רשל: דאז הוותיקות המושבות ממתיישבי והיה, הראשונה

 קנה, והקהילה הציונות למען בעשייתם שנודעו ואחיו כאביו. ס"וכפ

 את בה הקים היישוב הקמת ועם סבא כפר באדמות קרקע חלקת

 כיהן כ"ואח במושבה הוועד ראש שימש רבות שנים משך. ביתו

 שנת עד 1937  השנים בין סבא כפר של הראשונה המועצה כראש

1939. 

. קצין ובוגר כלכלה. נשא 1910נולד בסרייבו  -  אלקלעי מרדכי

 1959 -. ב1945 -לאישה את שושנה. לאחר נדודים עלו ארצה ב

יסדי מועדון רוטרי כפר סבא. יממהתמנה למנהל סניף דיסקונט. 

 הרבים בפרוייקטים בלט, פעיל  רוטריון היה. המועדון כנשיא שימש

 פלוגת אימוץ, א"למד דם תרומות", זקן פני  והדרת: "כמו שיזם

" מאיר" החולים בית למאושפזי חנוכה מסיבת ארגון, הגבול משמר

 .ועוד ועוד
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ציפורה ניצולת שואה שבעלה ושני  אקסלרוד ואליהו צפורה

בניה לא שרדו את המחנות. כשספינת הפליטים עליה היתה 

 הגיעה ארצה גרשום הבריטים לקפריסין.

כמנהל סניף בנק בצעירותו עלה מרוסיה. שימש ברקוביץ  אריה

לאומי. פעל רבות למען מועדון רוטרי. סייע רבות בהקמת קרן 

 המלגות של רוטרי.

סדי מועדון רוטרי כפר יהיה בין מי שלום  אקרמן ושלום חנה

דות בשנות "המדינה שבדרך" היה פעיל מטעם המוססבא. 

עם קום  "מגבית ההתגייסות".הלאומיים ב "כופר היישוב" וב

יותר נתמנה  מאוחרהמדינה נתמנה כפקיד שומה כפר סבא. 

נולדה אשתו חנה  כמפקח ארצי על החקלאות מטעם משרד האוצר.

, שימשה כיו"ר בפעילות ציבורית המשיכהבאוסטריה,  1899 -ב

בנה יחזקאל נפל במלחמת  וזכתה להיות יקירת העיר.  ויצו

 .העצמאות

, היה חבר כפר סבאב 1927 -נולד ביואב אשר,  אשרויואב  חנה

בכל נשא יואב  במועדון רוטרי כפר סבא כמעט מיום היווסדו.

, אירגן המועדון כנשיא .התפקידים האפשריים במועדון רוטרי

ספר, דאג לתרומת מכונת דיאליזה לבית חולים  שמירה בישובי

והמועדון בנשיאותו אימץ את מחלקת הילדים של בית  "מאיר"

קצרה היריעה מלהכיל את מכלול פעולותיו למען  מאיר. חולים

השנים קיבל  על פעילותו רבת ."פול הריס"היה עמית הקהילה. 

 יואב את פרס הנשיא העולמי של רוטרי.

 .1910 -ב בכפר סבא  מתיישביםמראשוני ההיה בכור . ש

  

http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=653&ArticleID=652
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=653&ArticleID=652
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=653&ArticleID=652
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=653&ArticleID=652
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=653&ArticleID=652
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עבר להתגורר בקרית שמונה 1956בשנת  בידרמן אלימלך

רת יש בעקבות קריאתו של דוד בן גוריון "מהעיר אל הספר".

כמזכיר החברה לפיתוח בקרית שמונה ואחר כך נבחר לשרת 

 כמנהל מפעל הבנייה של החברה לפיתוח.

אלימלך הקים את בית הקולנוע הראשון בקרית שמונה, הקים את 

סניף מגן דוד המקומי, עבד בוועד למען החייל, עזר לארגון אמהות 

נשיא כבוד של סניף הפועל ומנהל אדמיניסטרטיבי כיהן כעובדות, 

ן רוטרי כפר היה חבר במועדו ל בהתנדבות.והכ -של חורשת טל 

 סבא

 בשנת שבליטא בקובנה נולדישראל   גוטמן וישראל אסיה

 עם התחתן. לקובנה חזרבצרפת אך  אגרונום לתואר למד. 1906

 בשנת ארצה עלו ויחד, 14 מגיל חברתו(, אהרוני לבית) אסיה

 ברחוב בית ורכשו סבא לכפר הגיעו, ארצה עלייתם עם.1929

 אדמת של מורכבותה את וזיהה חקר, אגרונום בהיותו. הרצל

 חקלאית חברה הקים. פרדס באזור גאולים לנטוע הסס ולא, השרון

 כפר העיר של הקשר מקימי בין היה. חקלאים 4 עוד עם" בר" בשם

 פעילהיה . בהולנד דלפט הראשונה התאומה העיר עם סבא

 ששכן" האיכר בית" מכירת את יזם לימים. "האיכרים התאחדות"ב

 קופת" של החדש המבנה להקמת נתרם והכסף הרצל ברחוב

 מועדון מיסדיהיה . סבא בכפר המייסדים ברחוב" מאוחדת חולים

 .שנים 3 הראשון במשך ונשיא ושימש רוטרי

. למד 1930 -ב נולד בכפר סבא – גוטמן( מתתיהו) מתי

בנם של  .במלחמת העצמאות 17התגייס בגיל  באוסישקין.

 .אסיה וישראל גוטמן
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 -ב בירושליםנולד  אלכסנדר גולדשמיד ושושנה אלכסנדר

. למד בישיבת "עץ חיים".יחד עם אביו ר' ישראל משה 1907

גולדשמיד עיבד את נחלת הקרקע שנרכשה בכפר סבא )ע"י 

בכפר סבא  התיישב 1926 שנתב (.1906 -ציבור ירושלמי ב

 1928 שנתב הירושלמיים(. מתיישביםברח' ירושלים )ע"ש ה

עם  1927 -חלוצה שעלתה מוילנה ב ,נשא את שושנה לאישה

מקומית הראשונה בכפר הכשרת הכובש. חבר המועצה ה

. פעיל בהתאחדות האיכרים. על 1937 -בסבא שהתמנתה 

 נחלתו הוקם מרכז ספיר.

 

-התשע המאה בסוף מליטה עלה  גולדשמיד משה ישראל

 פריצת" עם .בירושלים העתיקה בעיר והתיישב עשרה

 היה", שערים מאה" לשכונת עבר היהודי הישוב של" החומות

 עשרות בהתנדבות", שערים מאה" מזכיר והיה מייסדיה בן

 קום עם. סמואל ובנבי סבא בכפר קרקעות רכש. שנים

 ללא, ישראל למדינת סמואל בנבי הקרקע את העביר המדינה

 ובעיקר הדרים, שקדים נטע סבא בכפר הקרקע על. תמורה

 בנה. ישראל בארץ האתרוגים מגדלי מראשוני היה. אתרוגים

. סבא בכפר שהתגורר בתקופות למגוריו קטן בית סבא בכפר

 (.התרבות היכל" כיום)

 -ב . עלתה ארצה1911 -נולדה ברומניה ב גליקסמן סבינה

.מתל אביב עברה לכפר סבא.סיעה לבעלה בניהול 1948

לעורות ועם פטירתו ניהלה את העסק. היתה פעילה  ר"חבי

 בויצו וניהלה את הגיזברות.
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 ישראל לארץ עלה 14 בן .1922 - ב בסטניסלבוב נולד גלר זאב

 כפר במועצת לעבוד החל 1939 בשנת .ואחיותיו אחיו, הוריו עם

 הבריגדה ליחידת הבריטי לצבא התגייס 18 בגיל. זוטר כעובד סבא

 בארץ לקליטתם ועשה באירופה שואה פליטי עם נפגש, היהודית

 המלחמה ולאחר" עודד" בחטיבת שרת השחרור במלחמת. ישראל

 את להדריך 61 בשנת מטעמה ונשלח המועצה למזכיר נבחר

 נבחר 1965 בשנת. סבא כפר י"ע" אומצה"ש, ירוחם מועצת פקידי

 החברתית  האינטגרציה להחדרת, לביזורה פעל העיר לראשות

 המרכזים,  התרבות, החינוך על הרב חותמו הטביע, בעיר

 שימש. ועוד ועוד תעשייה איזור הקמת, התשתיות, הקהילתיים

 .עבודה ישיבת  של בעיצומה לב מדום ונפטר שנה 17 העיר כראש

נולד בגרמניה, כבר בהיותו סטודנט היה פעיל ביבר  פריץ ר"ד

כוכבא" ופעיל מאד ביחד -מאד בארגונים ציוניים, חבר ארגון "בר

בשנת  עם אשתו במגביות הציוניות, קרן היסוד וקרן הקיימת.

בין ראשוני יהודי גרמניה לארץ ישראל והגיע ישר לכפר עלה  1933

היה ממייסדי מועדון רוטרי כפר  סבא, בה פתח מרפאת שיניים.

 סבא.

 השואה את עבר. 1921 -ב שבפולין בקרקוב נולד גריובר דוד

 המוות בצעדת משם, אושוויץ, פלשוב עבודה  מחנות דרך

( רוזה) ורדה עם התחתן 1949 -ב .ושרד לגוזן ומשם למטהאוזן

 את והכיר רבות שפות ידע(. 1924 לינואר 23 ב נולדה) וכטל לבית

 מאד הרבה אחריו השאיר, ושירה ספר איש היה. בוריו על ך"התנ

 .ושירים ספורים, יד כתבי

 גרינברג ושלום ברטה

עם היה מחברי ועד הפעולה שפעל בכפר סבא.  וישני יהושע
סבא, -, הייתה כפר1914פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב 
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עם היה מחברי ועד הפעולה שפעל בכפר סבא.  וישני יהושע
מושבה קטנה, 1914פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב 

 השלטון  גירש ואילך 1914 שנת מסוף. בלבד תושבים עשרות
  לירקון מעבר לישובים  אביב תל תושבי מאות  העותומני

. תנאי המלחמה, הטילו על .סבא כפר  המושבה ביניהם,
, מאות מגורשים התושביה, משימה קשה ביותר, לקלוט לתוכ

לרשותו של הוועד המקומי, לא עמדו מקורות כספיים, במקום 
לא היו תנאי דיור מינימאליים, לא היו מקומות עבודה ולא היו 
די מים לשתייה ולצורכי הגוף. כאשר הגיעו מאות המגורשים 

רה, אלא לשכנם לכפר סבא, לא נותרה בידי ה"מארחים" ברי
 .בתנאי מחנה ארעיים

 
יליד ירושלים. מקבוצת החרדים המבורגר  מואלש אברהם

שעברו לכפר סבא לעבודת אדמה )רח' ירושלים(. בנו חיים 

 התנחל בכפר סבא. שילב לימוד גמרא ועבודת אדמה.

ועלה ארצה עם משפחתו   1932למרץ  2 נולד ב ולינגשטיין ירח

בהיותו בן שנה. למד בתיכון הריאלי בחיפה. לאחר שב  1933ב 

עברה המשפחה לכפר סבא המשיך ללמוד בביה"ס התיכון  1947

בטכניון   מודיו התיכוניים.יושם סיים את ל "ברל כצנלסון"ע"ש 

חזר לכפר סבא וקשר את גורלו  .תואר בהנדסת מכונות השלים

לקידום  הקדיש ,שנה 30למעלה מ   .בנחרצות ויסודיות הייבתעש

שקיומה הכלכלי של התעשייה משום שהוא האמין בכל מאודו 

היה נשיא  המדינה תלוי במימוש טכנולוגיה מתקדמת בתעשייה.

קרן לחלוקת הסדי ימועדון רוטרי וחבר בצוות הנגיד. הוגה וממי

 פרסים של רוטרי.

  



 

28 

 מפעל ההנצחה  קרן הפרסים של רוטרי
 

עלה ארצה  1904 בשנת .1889 -ב בליטא נולד זטלר ציון בן

 משלושה אחד היה. "המליץ" בעיתון ויתקין יוסף של כרוז בעקבות

 הם  .כפר סבא טרם הוסדה האדמות את לעבד שהחלו חקלאים

 בשנת ."חאן"ב התגוררומפתח תקוה עם צידה לשבוע ו הגיעו

 את בנו הם. עשרה שש בת נערה והיא, חנה את זטלר הכיר 1910

 שהוקמו הראשונים הבתים עשר משנים אחד, סבא בכפר ביתם

 העולם מלחמת פרוץ לאחר. הרצל ברחוב הקטנה במושבה

. סבא בכפר הבתים את ולהרוס לשדוד הטורקים החלו, הראשונה

 וזכרון חדרה איכרי של ברפתות מקלט מצאו, חנה ורעייתו ציון-בן

 ולהקים לבנות החלוו המשפחות חזרו האנגלים כניסת עם. יעקב

 .סבא בכפר כרמיםפרדסים ו ולנטוע הבתים הריסות את מחדש

 הראשון הגבאי היה סדי כפר סבא.יממיהיה  חיימוביץ אריה

. העיר נזקקי לטובת בישוב הראשונה ח"הגמ קופת את וייסד

 מפתח מביא והיה במושבה היחיד העגלה בעל בזמנו היה

, מלחמת העולם הראשונה אירועי . ותרופות מזון מוצרי תקוה

 על גנים-ועין תקווה-מפתח תושבים להגליית 1917 בחורף הביאו

 הזעירה במושבה פשטה טיפוס מגיפת .במקום התורכי המפקד ידי

 המחנה ומפקד, לחץ המרכזי ההגירה ועד,  בתים עשר חמישה בת

 בכל  עגלות עשר לספק לצבא הורה כרם-בטול התורכי השמיני

 שנקבצו, גולים 600  כ בקלקיליה הרכבת לתחנת להסיע כדי, יום

חולים ארעי בית החולים -ביתהוקם  .העומס להקלת,   סבא בכפר

 בנו .יהודה אריה לייב חיימוביץ ה שלהיה ליד הבאר על האדמ

  .1936 במאורעות נהרג יחיאל
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 1936 -ב בז'וז'ו שבפולין. 1914 -ב נולדטרינצר  יוסף ד"עו

חזר לפולין  1943בשנת  הוסמך כעו"ד באוניברסיטת קרקוב.

נשא את  1946 -ב כקפטן )סרן( בצבא פולין נלחם בנאצים.וכ

עלו ארצה. ממיסדי מועדון רוטרי. היה נשיא  1950 -לידיה וב

המועדון ופעל רבות למען הקהילה. היה רוטריון פעיל עד יומו 

 האחרון.

נולד בלודג' שבפולין. התחנך על ברכי הציונות  טמפלהוף ברוך

החלוצית. בגרמניה עבר הכשרה ב"החלוץ" ועלה ארצה. בזכות 

דבקותו השתלב בארץ ובמהרה התמנה למנהל חווה חקלאית בנס 

ציונה. בתחילת מאורעות תרצ"ו הגיע לכפר סבא ושימש כאחראי 

ערכות הישוב היהודי בארץ להגנה מהאיום יפרדסים. כחלק מה

ארגון "אגרא" ה היה ברוך ממקימי יהנאצי במלחמת העולם השני

יתה אספקה חקלאית סדירה למרות יכפר סבא אשר מטרתו ה

 האיומים מבחוץ. היה ממקימי מועדון רוטרי.

 בשלהי,  1940 בשנת בירושלים נולדה( פלס) יניב שבע בת

 אשת  (יניב שי) שיקל של רעייתו הייתה היא.  הבריטי המנדט

 בנועם בלטה. עליה להילחם ומוכנה בדרכה המאמינה אשכולות

 היא. הארץ ובאהבת החיים באהבת, לזולת ורגישותה הליכותיה

 ותחומים אגודות במגוון הקהילה למען וממרצה מזמנה תרמה

 " ועוד.רוטרי" " צוות", "אנוש": וביניהם

לבית אברוצקי עלתה ארצה עם לאה  חרמוני ויצחק לאה

 -. לכפר סבא, לרח' הרצל הגיעו ב1912 -בעלה יצחק ב

היה חבר בהגנה ועם קום המדינה עבד במשרד  . יצחק1914

 החקלאות.
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. 1925 -ב . עלה ארצה1901 -ב ינהאנולד באוקר  בוכלצב מישה

 "בית ברל"עבר לנהל את חוות קלמניה. ביוזמתו הוקמה  1927 -ב

קידם ערב בשנת נשיאותו כמוסד ציבורי. היה נשיא מועדון רוטרי. 

 כשרונות צעירים, סדר פסח ועוד. 

 עליית עם ארצה ועלה 1.8.1935 ב בטורקיה נולד  יפה שלמה

, תקוה בפתח בפנימייה רכש חינוכו את. 9  בן ילד בהיותו הנוער
 ב. שבנגב צאלים לקיבוץ עבר ובסיומם ושתלנות לגננות ס"בביה

 שנה 28 ל"בצה שרת. הימי לקומנדו והתנדב ל"לצה התגייס 1952
 השכונות שיקום בפרויקט השתלב( ל"סא בדרגת) שחרורו ועם

 רבות תרם בעירבמסגרת התנדבותו . סבא בכפר קפלן-יוספטל
 .  ספיר ש"ע הקהילתי המרכז של החברה לניהול

 .רוטרי מועדון נשיא היה
 

 במונטווידאו 1952 -ב נולד -פורס( אלי, אליאס) אליהו
 והן היהודית למסורת הן נמשך תבגרותוה עם. שבאורוגוואי
 הוראה לימודי לשנת נסע 19 בגיל. הציונית לאידאולוגיה

 לרעיון יותר עוד אותו שקרבה שנה, בירושלים גרינברג במכון
-ב. באורוגוואי ספר בבתי לימד אותה העברית ולשפה הציוני
 עלו חתונתם לאחר ומיד ליבו אהובת לרחל נישא 1974

 משפטים בלימודי החל הוא ארצה הגיעו עם. ארצה השניים
 ועשה עצמאי ד"כעו משרד פתח, סיימם, א"ת באוניברסיטת

 משכו הרחב ולבו לצדק אלי של מחויבותו. זה בתחום חייל
 הראשון. גופים במגוון ולהתנדבות חברתית לעשייה אותו

, עשורים שלושה פעל בו סבא-כפר רוטרי מועדון היה שבהם
אלי הגה . ארצי נוער חילופי כקצין יותר ומאוחר כנשיאו כיהן

ויזם את פרויקט "יתר לחץ דם" שהפך להיות פרויקט ארצי. 
 מסור אב, נדיר הומור וחוש חיים שמחת מלא איש היה אלי

 .לתום נהדר וסב ודן יוני, מיכל ילדיו לשלושת
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 יזמים קבוצת, 1892 .בשרון היהודיים היישובים חלוצת ס"כפ

 אדמה שטח רוכשים קרלינסקי נח וחתנו פינס מיכל יחיאל ובראשם

 למכור היתה תוכניתם. תקוה-לפתח מזרח מצפון דונם 7000 בן

 מטעי לטעת ראשון ובשלב בגולה אמידים ליהודים את החלקות

 תוך התנהלו העניינים. לארץ לעלות, פרי יניבו אלה וכאשר שקדים

 יישוב אך, ליד מיד האדמה עברה הראשון ובעשור מרובים קשיים

 א"יק חברת לידי השטח עבר 20 המאה בתחילת. בה הוקם לא

 את רוכשים 1903 – ב. הצלחה ללא אך, בשמים בו לגדל בנסיון

 שבגרו לבניהם אותה המייעדים תקוה-פתח איכרי ס"כפ אדמת

 שנת. ירושלים לאנשי נמכרו החלקות מקצת. בחקלאות לעסוק ורצו

 הראשונים. ס"בכפ היישוב הקמת לשנת נחשבת 1903 – ג"תרס

 בודעל שנהגו, השניה העליה וחלוצי תקוה-פתח בני כאמור היו

 לקראת הגדולה למושבה ולחזור, החול ימי בששת במקום

, תקוה-פתח של" בת מושבה" ס"כפ היתה, שנים במשך.שבת

, צריף נבנה המעטים התושבים בשביל. ומטעים שדות שכולה

 לצורכי אוכל חדר וכן לבהמות לאורווה, למגורים ששימש, החאן

(. הראשיים העירייה משרדי בחאן שוכנים כיום. )המעטים הדיירים

, קלקליה ערביי עם חמורה תקרית בעקבות 1910 – ע"תר שנת

 תקרית. בדרכם שנקרה כל והורסים בוזזים לחאן הערבים פורצים

 החלו 1912 -ב   ".סבא-כפר של הראשון חורבן"כ כונתה זו חמורה

 הבתים בניית הסתיימה 1913 -. בהראשונים הבתים  בבניית

 . למושבה הפכה סבא-וכפר

  

 סיפורם של המונצחים 

 סיפורה של עירהוא 

http://www.google.co.il/url?url=http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=255&ArticleID=4251&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjS3_Cd48rMAhXJfywKHXA1D8sQwW4IHzAF&usg=AFQjCNG1qKQmZa_2i_cd5wak9MjVRThTfA
http://www.google.co.il/url?url=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=1629379&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjS3_Cd48rMAhXJfywKHXA1D8sQwW4IHTAE&usg=AFQjCNHsuzrWlbYkUGInPDLAOYydaB4oVw
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בפולין. עלה ארצה לכפר  1932 -נולד ב –הירשהורן  יעקב

   .1973. שרת בגבעתי היה רוטריון פעיל משנת 1950 -ב סבא

 שנות בראשית ,בישראל התקשורת ענף מבכירי היה  לב גדעון

 הטכני כמנהל שימש. התקשורת משרד ל"כמנכ לב שימש 80-ה

 לכבלים בזק של בת-החברה ר"וכיו גוונים הכבלים חברת של

 ר"הנס בתחום פעילות שיזם זה היה. ימיים-תת בינלאומיים

 ימי-תת כבל הנחת יזםלב . בכבלים המולטימדיה שירותי ובתחום

 - 1964בין השנים היה רוטריון פעיל  לאיטליה. ישראל בין חדש

1970. 

 מלחמת שלפני בשנים בארגנטינה נפגשו – לב ושרה שלמה

 15 בגיל לארגנטינה הגיעה שרה. השנייה העולם

 מקוברין 18 בגיל הגיע ושלמה שבפולין מביאליסטוק

. La Plata בעיר ועסק משפחה הקימו הם. הלבנה שברוסיה

 פעילים היו. בעירם היהודית הקהילה בחיי התווך מעמודי היו

 היו שניהם .הקהילה של והתרבות החינוך במוסדות םנמרצי

 . מבית ציוניים

עלה ארצה עם  בארגנטינה.  1941 ליוני  17נולד ב  לב חוליו

מהנדס אזרחי בהשכלתו אשר הקדיש  משפחתו ישר לכפר סבא.

שימש כמהנדס העיר כפר סבא וכמהנדס  .את כל חייו לבניית הארץ

 .באסממייסדי קרן המוסיקה בכפר  .בניה גדולהראשי של חברת 

היה נשיא מועדון רוטרי ותרם  נשא לאישה את סילביה. 1966ב 

ליו ייצג את רוטרי ורבות במעורבות פעילה של רוטרי בישראל. ח

ח המניע לגיוס ויות. חוליו היה הכמישראל בכנסים ופעילויות בינלאו

 .תכספים למען פעילות קהילתי
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דוד היה ממייסדי מועדון רוטרי ופעל למען יעבץ  דוד ושלומית

הקהילה. מנהל בנק לאומי בכפר סבא והיה רוטריון פעיל עד 

 יומו האחרון.

 .. היה חבר במועדון רוטרי1916 -בנולד  לוי ליוש

 מהנדס. התחתן 1928 -ב 1896 למרץ 31 -ב נולד ליושין מיכאל

 רבות ופעלשנים  19 רוטרי במועדון חבר היה. במקצועו כימיה

 לתלמידים מצטיינים. פרסים לחלוקת בקרן

בפורים )מכאן  1907 -נולד במרדכי  דסקי'מולצ ומרדכי מרים

עבר לעבוד בכפר  1929 -ב   .1923 -ב שמו מרדכי(. עלה ארצה

נשא לאישה את מרים. בין מייסדי אגרא בכפר סבא.  1931סבא. 

 וכיהןהיה ממקימי מועדון רוטרי חבר פעיל בהתאחדות האיכרים. 

 פעל רבות למען הקהילה. כנשיא כהונות 2

המשפחות  12היה בין . 1908עלה ארצה  נלקין אליעזר

 הראשונות בכפר סבא.

השתכן באחד מחדרי  .1906 -עלה ארצה ב סוסנובסקי יוסף

 בין השנים ס"כ במכבי מתעמלהאורווה הציבורית בכפר סבא. 

 למשפחת בן .1946-1948 ס"כ בהפועל כדורגלןו 1940-1941

 להפועל הצטרף. המשך וכיתות אוסישקין ס"בי בוגר, מייסדים

 התגייס בנעוריו. ס"כ מכבי שחקן בעבר, יהושע אחיו בעקבות

 ובואדי אביב תל באזור, בשרון רבים בקרבות השתתף. להגנה

 .הרצל בהר למנוחות הובא.בלטרון נפל. ערה
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המשפחות  12. היה בין 1909עלה ארצה חיים סוסנובסקי 

מארבעת ילדיו.מנחם נפל  3הראשונות בכפר סבא. איבד 

לבור סיד במהלך בנין הבית. יהושוע התחשמל בעת טיפול 

במכונת חליבה ברפת ויוסף נפל בקרב לטרון במלחמת 

 השחרור.

 קובנא י"שע וידזה בעיירה נולדו סרוגוביץ ושרה דוד חיים

 ,בתלמוד בקיא. וגדולה תורה - התכונות שתי נתמזגובדוד .בליטא

 ביניהן, רבות ארצות עבר בפולקלור העמים ובנגינת כינור.

 כיום) פרס בעיר ברוסיה השתקע לבסוף ואחרות סקוטלנד

 ב. בחזית שנים שלוש הראשונה העולם במלחמת שירת(. מולוטוב

 חלומו. בברלין והשתקע, רוסיה את לצאת רשות קיבל 1926

 נקלעבביקורו זה  . תיירכשבא כ 1929 ב התגשםלעלות ארצה 

 חיי על לוותר החליט אז דווקא שנת תרפ"ט. של המאורעות בעצם

 סבא. בכפר אדמה רכש. בארץ ולהשתקע בברלין שפע

אחד עם ראשוני העליה השניה.  1904עלה ארצה סקיבין  דב

את מארבעת ראשוני כפר סבא. שימש מזכיר ועד המושבה וניהל 

 .1924כספי האחוזה כפר סבא עד 

סיימה לימודיה ברומניה  1931נולדה ברומניה  –סוזי עמר 

. סיימה בעפולה הסמכה כאחות 1950ועלתה ארצה ב 

מוסמכת. בהמשך השלימה לימודיה ברמב"ם חיפה לאחות 

חדרי ניתוח. סוזי שנה כאחות ב 45חדר ניתוח. סוזי עבדה 

נישאה לנשיא לשעבר אלברט עמר. במסגרת פעילותה 

   ברוטרי התנדבה למען הקהילה.
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 לנובמבר 6 ביום 1915 ליולי 12 ב נולד זאבפורת  זאב ונדיה

. ניצולת 1923נדיה נולדה בפולין . נדיה את לאישה נשא 1953

המזכיר הראשון וממייסדי  היה .1947 -שואה שעלתה ארצה ב

 .מועדון רוטרי

סיים את  1922 -נולד בסובלסקי שבפולין ב  פרוימוביץ רומן

נישא לרות  בשטטין שבפולין כמהנדס חשמל. 1954לימודיו בשנת 

היה  והתחיל לעבוד באורט לוד. 1957ארצה בשנת עלה  .1955ב 

מנהלו הראשון של ביה"ס התיכון אורט ע"ש שפירא בכפר סבא 

היה נשיא  מלאות.שנים עד ליציאתו לג 27בתפקיד זה ושימש 

 מועדון רוטרי.

-במונרכיה האוסטרו 1894נולד בשנת  פרסר ארנסט ר"ד

הראשונה בחזית הרוסית  במלחמת העולם לחם ונפצעהונגרית. 

רפואה למד באוניברסיטאות של בודפסט, פראג  .והאיטלקית

וברטיסלבה. בברטיסלבה היה בין מייסדי קבוצת סטודנטים 

במסגרת זו פעל יהודיים בשם "אחדות", בה שימש כיושב ראש. 

כרופא בבית החולים לקידום לימודיהם של סטודנטים יהודים. 

ניצל השפעתו  ופאים המחוזיתמזכיר התאחדות הרובהמשך כ

בשנת לסייע ליהודים בסלובקיה בתקופת מלחמת העולם השניה. 

 שלחונד"ר פרסר ורעייתו ו, כבשו הגרמנים את סלובקיה 1944

 .הגיע ארצה 1949בשנת . לאושוויץ. רעייתו של ד"ר פרסר נרצחה 

ממקימי הקרן לחלוקת . היה היה נשיא מועדון רוטרי וממיסדיו

לד"ר פרסר את סיכת  העצת עיריית כפר סבא, העניקמו. פרסים

 .הזהב של כפר סבא, לאות הוקרה והערכה עמוקה לפעילותו
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והיה  1939עלה לארץ  .1923נולד בסלובקיה  צור מרדכי ר"ד

עד  1941התגייס לצבא הבריטי בין השנים . חבר בקבוצת שילר

יסודי למד בירושלים לתואר ראשון ועבד כמורה בבית ספר  .1945

 -ב השתתף במלחמת השחרור באזור ירושלים. ובתי ספר ערב .

 דוקטורטסיים  1966 נשא לאישה את צפורה לבית פדרמן.  1948

 מנהל היה לחינוך באוניברסיטת קולומביה.

 משפחתו  עם יצא 1982 ב בירושלים. הארצי החינוך שרדמ

כשחזר  לארגנטינה. אוניברסיטת תל אביב מטעם שליחותל

 .היה נשיא מועדון רוטרי . "בית ברל" מנהל סמינר היה

. היה מהמתישבים הראשונים 1905עלה ארצה רפפורט  נתן

התייצב עם מגיני פתח תקוה  1921בכפר סבא. במאורעות 

 ונהרג בקרב.

עלה ארצה אחרי מלחמת  1898נולד קמינסקי  אברהם

המשפחות הראשונות שהתנחלו  12 -היה מהעולם הראשונה. 

 .1910 -בכפר סבא ב

בטרנופול אשר בגליציה.  1913נולדה  –פלדנקרייז  נעמי

נישאה לאברהם פלדנקרייז  1952עלתה ארצה.  1948

 ממייסדי המועדון.

לישיבה בירושלים.הצטרף  19עלה ארצה בגיל ריזנבך  צבי

לקבוצת החרדים הירושלמים שקנתה קרקעות בכפר סבא. 

מלחמת העולם מאז לא עזב את אדמתו גם בארועי 

 הראשונה.
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 10.4.1926ב נולדה ל"ז קולמן מדי – קולמן מדי-מרים

 הנאצים כניסת עם .פריד ויחיאל לרוזה בהונגריה סנטו-באבויי

 הוריה. לאוושויץ משפחתה ובני מדי נשלחה, להונגריה ש"ימ

 בשנת .תופת מן ניצלו אחיותיה ושתי מדי אך נספו אחיה ושני

, ליבה לבחיר נישאה 1950-ב .לישראל מדי עלתה 1948

 נערך הנישואין טקס. קולמן )שהיה נשיא מועדון רוטרי( יהושע

 סבא. בכפר המזרחי הפועל הכנסת בבית

בטריסט שבצפון איטליה. התחנך  1929נולד ב   רוזנווסר משה

מלחמת  במשפחה יהודית מסורתית והחל את לימודיו בבי"ס יהודי.

חייו. משה נמלט מפני העולם השנייה הפסיקה את שיגרת 

עם כניעת  הכובשים הגרמניים אל ההרים והצטרף אל הפרטיזנים.

עלה ארצה  17הנאצים המשיך לשרת בצבא הבריטי ובהיותו בן 

והצטרף לגרעין בקיבוץ גבעת ברנר ואז נאסר בהיותו חבר ההגנה 

התמסר כולו לענף  לאחר שעזב את המשק,  ונשלח לכלא רפיח.

מ.ג.  שלימים הפך למפעלהגומי, פיתח בית מלאכה בכפר סבא 

נפל בעת שירות היה נשיא מועדון רוטרי.  מוצרי גומי בע"מ.

 . 14/2/1971מילואים בצה"ל ב 

 ניצול 1906 לספטמבר 20 ב צבי נולד שוורץ וצבי( פרי) פנינה

 למד שחרורו לאחר. לצבא התגייס ומיד 1949 ב לארץ הגיע, שואה

 26 ביום.  האחרון יומו עד זה בנושא ועסק חשבונות הנהלת

פנינה ילידת  (.פרי) פנינה את לאישה נשא 1951 לספטמבר

בלזן -לאחר שעברה את המלחמה במחנה ברגן ראחוב שבצ'כיה.

 ואישתו הוא. מייסדי מועדון רוטרימ החליטה לעלות ארצה. צבי

. פנינה שימשה כנישאת חדשים עולים משפחות לאימוץ פעלו

 האופן הפנימי )מועדון הנשים ברוטרי(.
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 -המשפחות הראשונות בכפר סבא ב 12 -היה משכטר  זונדל

1910. 

לעיר העתיקה בירושלים. קנה  1892עלה ארצה וינברג דב 

קרקע בכפר סבא והיה בין הראשונים שבנו ביתם בכפר סבא. 

 שילב לימוד תורה ועבודת אדמה.

. שבפולין' בלודג 1920 -נולד ב משה שטנדר וקלרה משה 

 לאושוויץ נשלח 1944-וב' לודג לגטו הועבר 1939 בשנת

, 1945 -לאחר שחרורו ב .בגרמניה כפייה לעבודות ומשם

 באירופה גבולות בהברחת שעסק הבריחה לארגון הצטרף

 (בראון) קלרה.בגרמניה עקורים למחנות יהודים ובהעברת

 לאושוויץ נשלחה 1944 בשנת 1922 -ב נולדה בהונגריה

 חרושת בבית כפיה לעבודות לגרמניה העוברה ומשם

 את ומצאה להונגריה חזרה המלחמה לאחר .לתחמושת

 לעלות במטרה לגרמניה לדרך יצאו הם. 16-ה בן הקטן אחיה

 הם. בגרמניה עקורים במחנה פגשה במשה .ישראל לארץ

 מנמל הרצל תיאודור  המעפילים באונית עלו 1946 -ב נישאו

 והמעפילים הבריטים י"ע נתפסה האניה. שבצרפת מרסיי

 1947 בנובמבר. 1947 ביוני בנם נולד שם לקפריסין הועברו

 טיםסרטיפיק והוריהם קפריסין ילידי תינוקות 500 קיבלו

 שלטון תחת הייתה שעדיין ישראל לארץ כנסילה והורשו

 בקרית ברית בני מועדון הקמת מיוזמי היו. הבריטי המנדט

 .במועדון המנהיגים בין והיו אונו

 ברטה ושלום גרינברג
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אלכסנדריה במצרים.  1904 -נולדה ב –מרים קרסו עמר 

 -סיימה לימודיה כאחות מעשית במצרים. עלתה ארצה ב

. עבדה שנים רבות כמיילדת. תחביבה היה ספורט. 1949

 מרים עזרה לאנשים חולים.  

 -אלפרד נולד בגרמניה  ב  רות וד"ר אלפרד גרינבאום

 1928 -.  ב1-. נלחם בחזית הצרפתית במלחה"ע ה1900

הגיעה  1934 -נשא את רות לאישה ועלו ארצה.             ב

לכפר סבא כרופא ראשי. ממיסדי מועדון רוטרי ונשיא 

גרת זו פעל למען הקהילה. רוטריון פעיל המועדון. במס

 עד יומו האחרון.

ברוסיה ולמד בבית ספר  1871 -נולד ב יצחק שיינפין

רוסי. את התנ"ך למד בכוחות עצמו. תחילה עבד בכרמי 

ראשון לציון שהייתה אחת מהמושבות הראשונות. אחר 

כך קנה חלקה באדמות בכפר סבא ונטע בה עצי שקד. 

ה בכפר סבא, התיישב יצחק עוד לפני שקמה מושב

שיינפיין יחידי באורווה הציבורית )מבנה הח'אן( והקים 

משתלה לעצי איקליפטוס. במשך השנים ניטעו כל 

החורשות בכפר סבא בשתילים מן המשתלה של יצחק 

שיינפיין. אחדים מן השתילים נטע יצחק שיינפיין במו ידיו 

יים בסביבת הח'אן, שבו שוכנים כיום המשרדים הראש

 של עיריית כפר סבא.
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 רוטרי? מהו

 

 ובעלי עסקים אנשי של, פוליטי לא, עולמי שרות ארגון הוא - רוטרי

 ללא, חברתיים במועדונים המאוגדים, בתחומם מובילים מקצוע

 הומניטרית פעילות המקיימים, מין או גזע, לאום, דת הבדל

 .ובעולם המקומית בקהילה התנדבותית

 מקצועות ובעלי עסקים אנשי חברו בו הראשון הארגון היה רוטרי

 וקהילות המקומית קהילתם חיי את לשפר במטרה חופשיים

 ניצול תוך, מצוינות מכוונת,  שירות של פרוייקטים בסיס על, בעולם

 .המקצועיים וכישוריהם הבינלאומיים הקשרים

  

http://www.rotary.org.il/
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  סבא-בכפר רוטרי מועדון

 ורוטריונים רוטריוניות 45 חברים במועדון. 1960 בשנת הוקם

 רוטרי מועדון של הקהילתית הפעילות .רחב עיסוקים ממגוון

 המועדון חברי שלבפועל  התנדבות על מתבססת סבא-כפר

בשטח ומתן תרומות ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י חברי 

 המועדוןחברי  י"ע נאספים כספייםה Fהנהלת המועדון.

 הפעילות המאורגנים ע"י המועדון. מיוחדים אירועים במסגרת

רבה ומגוונת והיא נוגעת ומקדמת אוכלוסיות  הקהילתית

 שונות בקהילה.

 20:30 בשעה ראשון ביום לשבוע אחת נפגש מועדוןה

 הקשר לחיזוק נועד השבועי המפגש. סבא בכפר 29 בגלריה

 . המועדון בתוך החברתי

 /http://www.rotary-kfar-saba.org.ilבקרו באתר המועדון 
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 יו"ר קרן המלגות, נ"ל השכל יובל
 הועדה: מירה ולנגשטיןגזברית  

 :2018 ועדת קרן רוטרי לפרסיםחברי 
 נ"ל איתן הריס

 קנטרוביץ'ר' יעקב 
 ר' חיה קנטרוביץ'

 ר' איציק ארבל
 גבי מזורנ"ל 

 נ"מ יוסי בן עמי
 נ"ל שמריהו כפיר

 ר' אורנה גילמן
 
 
 

 
 
 

 מנהל החינוך העל יסודי יהורם לוי
 ס' מנהל החינוך העל יסודי סימה בנימין

אאגף החינוך כפר-סב  
  הנהלת האגף
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אסב-אגף החינוך כפר  
 הנהלת האגף

 

 


