
1 
 

 

  

 



2 
 

 תשפ"א                                                        

 

 תלמיד/ה יקר/ה,

 100מתוך  אחת /כי זכיתם להיות אחד לך אנו שמחים להודיע 

ות /תלמידים  שישתתפו בתחרות מייקרים עירונית בחסות התלמיד

 הקרן לקידום מדעים וטכנולוגיה של מועדון רוטרי כפר סבא . 

במיזם זה השקענו מאמצים רבים  ולכן  השתתפותכם והתגייסותכם 

ליוזמה זו  חשובה לנו מאוד. למכתב זה מצורפת טבלה ובה כל 

הפרטים אודות התחרות , תאריכים מדויקים לשלבי התחרות ועוד 

 עדכונים חשובים . 

 1.11.2020, ם שלישי יתקיים ביוהראשון שלנו המפגש 

 בערב.   20:00בשעה 

נק למפגש בזום ישלח לכם בבוקר של אותו היום במייל. שריינו הלי

יום זה בבקשה ביומנכם.  במפגש נציג לכם את כל הפרטים אודות 

התחרות כולה ,  מהו עולם המייקרים ? , שלבי התחרות , הכנות 

 שנדרשות ועוד. כמו כן יהיה מענה על שאלות שלכו/ם 

 מאחלות/ים  לכם הצלחה גדולה

 

 

 

  

 ל יובל השכ
 יו"ר קרן רוטרי 

לקידום חינוך טכנולוגי 
  מדעי  כפר סבא

 רויטל נאמן יהל 
 מנהלת אשכול פיס 

 כפר סבא

 טל בן יוסף 
 מייקר ויזם חינוכי 
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 שלבי התחרות : 

מספר 
  מפגש

 חודש   תוכן 

 פתיחה חגיגי  מפגש 1
 ברכות : 

מנהלת אגף  -הדס שרעבי
החינוך העל יסודי בעיר כפר 

 סבא 
ממונה על הוראת  – ריבי גבע

 המדעים מחוז מרכז 
יו"ר הקרן  -יובל השכל

לקידום לימודי מדעים 
 וטכנולוגיה רוטרי כפר סבא 

 
הרצאת פתיחה : עולמם של 

  ? המייקרים 
 מייקר ויזם חינוכי  טל בן יוסף

 
 הצגת תחרות מייקרים 

 שלבי התחרות 
רטים מדויקים אודות פ

 הדרישות
 דרכי התקשרות

 תוצרי ביניים 
 רויטל נאמן יהל -אירוע סופי 

 מנהלת אשכול פיס כפר סבא
 

*בתום המפגש ישלח קובץ 
התחייבות לתחרות  ואישורי 

 הורים . 
 

תחילת 
 2020נובמבר 

1.11.2020 
20:00 

לכל  הערכות חלוקת  2
 המשתתפים על ידי שליח

הפעילות בחסות קרן רוטרי 
לקידום לימודי כפר סבא 

חוברת המדעים וטכנולוגיה. 
 המספרת על הקרן

 אמצע נובמבר 
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3  

משימה ראשונה 
יוצאים לדרך 

 ......... 
  -בבוקר אותו היום 

ישלח סרטון  במייל לכל 
המשתתפים אודות המשימה 

הראשונה ובה כל הפרטים 
 הנדרשים לביצוע המשימה. 

 
 20:00בשעה 

יתקיים מפגש פתוח בזום 
לשאלות של התלמידים אודות 

 המשימה במידת הצורך. 
המטרה של המפגש לאפשר 

שאלות פתוחות/בעיות 
הבהרות   של כל המשתתפים /

 ומענה עליהן. 
 

 אמצע נובמבר 
15.11.2020 

 
20:00 

 
 

בניית המשימה הראשונה  4
אתגר פיצוח צילום סרטון 

 לפלטפורמה דיגיטלית  והעלתו
  

 2020סוף נובמבר 
29.11.2020 

 
 

 שנייה משימה  5
 יוצאים 

 לדרך ......... 
  -בבוקר אותו היום 

ישלח סרטון  במייל לכל 
המשתתפים אודות המשימה 

הראשונה ובה כל הפרטים 
 הנדרשים לביצוע המשימה. 

 
 20:00בשעה 

יתקיים מפגש פתוח בזום 
לשאלות של התלמידים אודות 

 המשימה במידת הצורך. 
המטרה של המפגש לאפשר 

תחילת דצמבר 
2020 

6.12.2020 
 

20:00 
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שאלות פתוחות/בעיות 
הבהרות   של כל המשתתפים /

 ומענה עליהן. 
 
 

בניית המשימה צילום והעלה  6
הסרטון לפלטפורמה בדיקה 

 על ידי צוות מקצועי 
 
 
 
 

אמצע דצמבר 
2020 

20.12.2020 
 
 

 שלישית משימה  7
יוצאים לדרך 

 ......... 
  -בבוקר אותו היום 

ישלח סרטון  במייל לכל 
המשתתפים אודות המשימה 

הראשונה ובה כל הפרטים 
 הנדרשים לביצוע המשימה. 

 
 20:00בשעה 

יתקיים מפגש פתוח בזום 
לשאלות של התלמידים אודות 

 המשימה במידת הצורך. 
המטרה של המפגש לאפשר 

שאלות פתוחות/בעיות 
הבהרות   של כל המשתתפים /

 ומענה עליהן. 
 

 2020סוף דצמבר 
27.12.2020 

 
20:00 

וח צשבוע לבניית אתגר הפי 8
 והעלאת סרטון 

 2021תחילת ינואר 
3.1.2021 

התלמידות  50בחירה של  9
והתלמידים שעולים לשלב 

 הבא 
 

 
 

סינון התלמידים 
מכל הנבחרות עד 

לגיבוש נבחרות 
סופיות מחטיבות 

 הביניים . 
10.1.2021 
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 :  ךעל פי הנחיות משרד החינו 10
ילדים  50אם אפשרי להביא 

 לאשכול ליום פעילות 
  סבבים  2 -אופציה ב' לביא ב

 םיול העולים לגמר 50 -ה ת א
 שעות  4פעילות הדרכה 

הכל בהתאם למצב הבריאותי 
 והנחיות משרד החינוך

 

 2021ינואר 
17.1.2021 

משימת אתגר בית ספרית * 11
 לנבחרות בזום 

  2021ינואר 
24.1.2021 

הצגת התוצר בסרטון שיועלה  12
 3פלטפורמה ובחירה של ל

 טיינות מצהנבחרות ה
 
 
 

 2021אמצע ינואר 
28/1/2021-24 

תחרות  מפגש שיא באשכול 13
 מייקרים צעירים 

גבל משימת פיתוח בזמן מו
באשכול בכדי לבצע את 

מיקרים ותחרות כול משימת 
 פרס למקום הראשון 

אייפד אישי לכל תלמיד 
בנבחרת שתזכה במקום 

 הראשון 
 
 
 
 

 2021סוף ינואר 
שבוע חלל ותעופה 

לזכרו של אילן 
 רמון .

31.1.2021  
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  קרים ייבתחרות מלמשתתפים והמשתתפות 

 

בזמנים אלה, כאשר טווח הפעולות האפשריות 

צומצם מאוד בגלל הקורונה, מועדון רוטרי כפר 

סבא, גאה להגיש לתלמידי העיר, תחרות מסוג 

קרים שאתם עומדים לקחת ייתחרות המ שונה.

חלק בה, עוצבה כך, שתענה על כל דרישות התו הסגול ובו זמנית 

 תאפשר תחרות בין תלמידי העיר. 

בחסות הקרן לקידום מדעים וטכנולוגיה נושאת פרסים,  התחרות

הלומדים בכל  ים. מיועדת לנערות ונערשל מועדון רוטרי כפר סבא

 ט.-משכבת ז חטיבות הביניים בעיר 

להביא לידי ביטוי סוגי אינטליגנציות  ה/התוכנית מאפשרת  לתלמיד

שונות ועבודה על התוצר ביותר מדרך אחת ליצירת תוצר סופי.  

הפרשנות החד פעמית של התלמיד את תהליך החקר שהוא עובר, 

 היא דרכו לפתרון הבעיה הניצבת לפניו.

תוך מועדון רוטרי כפר סבא, מאחל לכל אחד מכם, להיסחף, אל 

העולם האין סופי של אפשרויות בניית תוצר שישקף את פתרון 

  החידה שבפניכם בדרך הייחודית שלכם.

 

בברכת עבודה מעניינית ומאתגרת ובעיקר שביעות רצון מהתוצר 

 שיצרתם בדרככם הייחודית.

 

 חברי מועדון רוטרי כפר סבא

  

  
 

 גלנצר ברקת חני ר"ד 
 מועדון רוטרי  תנשיא 

 אסב  כפר     
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 תלמידות ותלמידים יקרות /ים 

אנו נמצאים בפתחה של מהפיכה ענקית שכל 

אחד מאיתנו יתבקש להמציא את עצמו 

שמתהפכת  מחדש , להתאים עצמו למציאות

לא נבין ונפעל באופן  לנגד עינינו כאן. במציאות כזו אם 

 ככל הנראה נשאר רחוק אחורה ולבד.  מיידי 

כמו שאנחנו ציבור  יהיה .העולם שהיה הוא לא זה ש

 עצמנו למציאות  המנהלים והמורים נדרשים להתאים 

החדשה כך גם אתם , תלמידות ותלמידים יקרים. הלמידה 

וההוראה משתנה בד בבד עם הדרישות שלנו מכם . 

נערות ונערים ומעתיקים  40הלמידה שבה יושבים בכיתה 

ם . מהלוח את מה שהמורה כותב אינה רלוונטית לנו כיו

אנו  כבר לא רוצים רק שתלמדו מתמטיקה , מדעי , תנך , 

ספרות אזרחות ועוד.... אנו רוצים להעניק לכם את 

המיומנויות שיעזרו לכם להצליח בעולם החדש שמחכה 

 לכם בחוץ . 

מיומנויות ותכונות שאינן קשורות אנו רוצים ללמד אתכם 

בהכרח לתחום העיסוק, למשל מנהיגות, יוזמה, מעוף 

אנו רוצים לטפח אצלכם סקרנות , יצירתיות , ויושרה. 

חשיבה מחוץ לקופסא. בעזרת תכונת אלה תוכלו  להמציא 
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את עצמם טוב יותר ותוכלו  להסתגל  טוב יותר לעולם 

 בחוץ . 

אנשים שלא ידעו להסתגל ולא ידעו להיות מספיק סקרנים 

ויצירתיים לא יצליחו לשרוד את הצונאמי של ה'קורונה 

, חברתית ,  תתעסוקתימאחור מבחינה  ויישארוהם  "םטיי

כלכלית . להם יהיה קשה למצוא עסוקה בעולם המשתנה 

 והם יהיו חסרי עוגן כלכלי וחברתי . 

יצירתיות היא ערכת ההישרדות שלנו ביום יום . ועלינו 

לדעת לנהל את עצמנו בצורה הטובה ביותר והמדויקת 

 בתוך זה כמובן יחד עם התלמידים שלנו . 

במהלך תקופת הסגר הראשון חשבתי רבות כיצד אני , 

מנהלת אשכול פיס, יכולה להמציא את עצמי מחדש ? כיצד 

ידן משתנה שבה אי אפשר אני אהיה עדיין רלוונטית לע

לכנס מאות תלמידים לכנסים באשכול , אי אפשר לזמן 

תלמידים לשולחנות עגולים של מפגשים משותפים , אי 

אפשר לבצע ניסויי מעבדה ביחד . היה לי ברור שאני ארצה 

להמציא את עצמי מחדש ולאפשר לתלמידים  בעיר כפר 

צר סבא להמציא את עצמם מחדש . החלום שלי היה לי

פלטפורמה של מפגשים מקוונים בזום שבה תלמידם 

מהבתים שלהם יוכלו לתרגל את כל המיומנויות של 

יצירתיות , סקרנות , חשיבה מחוץ לקופסא גם אם הם לא 

באים לאשכול אלא מתנסים בזה בבתים שלהם . בשיתוף 

של חברים טובים שנדלקו על הרעיון ועפו איתי הכי גבוה 
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ים משהו מאוד מיוחד , אחר , שרק אפשר אנו מתחיל

 חוויתי לכם . 

, חבר יקר שבזכות טוב הלב  ליובל השכלתודה ענקית 

 והסקרנות שלו לעולם הצלחנו להוציא לפועל את היוזמה . 

יזם בנשמתו, דרכו למדתי רבות טל בן יוסף לידידי היקר 

על עולם המייקרים , אדם יצירתי שבלעדיו זה לא היה 

 קורה.  

החינוך בעיר כפר סבא על הנכונות לשיתוף  תודה לאגף

פעולה , לפיקוח במשרד החינוך ולכם תלמידות ותלמידים 

 יקרים שבזכותכם נעשה שינוי טוב בעולם 

 

 

 חיבוק גדול 

 רויטל נאמן יהל 

 מנהלת אשכול פיס כפר סבא 
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 פרסיםה קרן

 לקידום לימודי מדעים וטכנולוגיה

 סבא-כפר רוטרי מועדון
 

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

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

, לקרן נכבדה תרומה להעלות" ישראל איכרי" חברי, סבא-כפר

  .לעיר שהייתה המושבה למייסדי והוקרה הערכה לאות

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

 אלה שבני משפחתם ביקשו להנציחם ותרמו לקרן.

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

 מאז. סבא-כפר ועיריית רוטרי למועדון משותף למפעל המלגות

 .הפרסים במתן העירייה משתתפת

 תענקפועלת לקידום חינוך טכנולוגי מדעי בעיר גם בה הקרן 

 . סבא בכפר הספר בתי לתלמידי פרסים

 בבוא כי, אנו מצפים והמשתתפים בפעילות הפרסים ממקבלי

 תעשייתית תשתית ליצירת ומיוזמתם  מכישוריהם יתרמו העת

  .עירנו תושבי פרנסתם את ימצאו בה, סבא-בכפר ידע עתירת
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 יזמים קבוצת, 1892 .בשרון היהודיים היישובים חלוצת ס"כפ

 שטח רוכשים קרלינסקי נח וחתנו פינס מיכל יחיאל ובראשם

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

 לטעת ראשון ובשלב בגולה אמידים ליהודים את החלקות למכור

 העניינים. לארץ לעלות, פרי יניבו אלה וכאשר שקדים מטעי

 מיד האדמה עברה הראשון ובעשור מרובים קשיים תוך התנהלו

 לידי השטח עבר 20 המאה בתחילת. בה הוקם לא יישוב אך, ליד

 1903 – ב. הצלחה ללא אך, בשמים בו לגדל בנסיון א"יק חברת

 אותה המייעדים תקוה-פתח איכרי ס"כפ אדמת את רוכשים

 נמכרו החלקות מקצת. בחקלאות לעסוק ורצו שבגרו לבניהם

 הקמת לשנת נחשבת 1903 – ג"תרס שנת. ירושלים לאנשי

 וחלוצי תקוה-פתח בני כאמור היו הראשונים. ס"בכפ היישוב

 ולחזור, החול ימי בששת במקום בודעל שנהגו, השניה העליה

 ס"כפ היתה, שנים במשך .שבת לקראת הגדולה למושבה

 בשביל. ומטעים שדות שכולה, תקוה-פתח של" בת מושבה"

 לאורווה, למגורים ששימש, החאן, צריף נבנה המעטים התושבים

 שוכנים כיום. )המעטים הדיירים לצורכי אוכל חדר וכן לבהמות

 בעקבות 1910 – ע"תר שנת(. הראשיים העירייה משרדי בחאן

 בוזזים לחאן הערבים פורצים, קלקליה ערביי עם חמורה תקרית

 חורבן"כ כונתה זו חמורה תקרית. בדרכם שנקרה כל והורסים

 הבתים  בבניית החלו 1912 -ב   ".סבא-כפר של הראשון

 הפכה סבא-וכפר הבתים בניית הסתיימה 1913 -. בהראשונים

 . למושבה

 

  

 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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 1912במאי  אברוצקי יואל

מאוקראינה, עלה  20בן  שהיה

שנכרתו ע"י שתל מטע שקדים 

היה . 1 -הטורקים במלחה"ע ה

כפר סבא. גם המאפיה מראשוני 

הראשונה הוקמה ע"י בני 

. הגנתה על ולחם' הגנה'ה ממקימי המשפחה. היה

 בני 250 מ למעלה ומונה והתרחבה גדלה המשפחה

  .והמדינה העיר סיפור הוא המשפחה סיפור .משפחה

 בוגר, 1922 בספטמבר סבא-בכפר נולד  אברוצקינחום 
 כחניך "הצעיר השומר" איש, שבעיר אוסישקין היסודי ס"ביה

, במסעות, ברגליו אהב שכה הארץ את שהכיר וכמדריך

  .וטיולים נוער מחנות

 וכדורגלן אתלטיקהב ישראל אלוף, בצעירותו מחונן ספורטאי

  .אביב-בתל" הרצליה" הגימנסיה בוגר  .סבא-כפר" הפועל"ב

 30. פעיל במועדון מעל 1992 -היה נשיא מועדון רוטרי ב
 היה. 92 בן כשהוא 2015 באפריל האחרון יומו עדשנה 
 .הריס פול עמית

 

 ב כילד ב"מארה לישראל עלה משה  אדמוב ומשה חיה

 והיה כנוטר התגייס, סבא לכפר כך ואחר צ"לרשל 1913

 מים ומגדלי, מים בריכות בבניית התמחה '.הגנה'ב פעיל

 לספק כדי, בלבד יום 30 תוך בחולדה שבנה הבריכה וידועה

 בכל אותו שליוותה, לחיה נשוי היה. הנצורה לירושלים מים

 .1975. נפטר בשנת עשייתו

. 1904אשר הגיע לכפר סבא ב אוסטרובסקי  לוגיט אשר

הצטרפה לארגון "אמהות עובדות" )לימים הפך הארגון  לטיג

לנעמת( והייתה פעילה בהקמת מעון היום הראשון בכפר 

 סבא. 

 בעיר     רחוב ראשון   
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 110קנה  1906עלה ארצה בשנת  אוסטרובסקי לייב יוסף

 1920 -דונם וחזר לרוסיה. בניו אשר ואהרון ניהלו את המשק. 

 חזר ארצה והשתקע בכפר סבא.

 העלייה בני על נמנה,  1870 שנתב נולד אוסטשינסקי אליהו

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

 הציונות למען בעשייתם שנודעו ואחיו כאביו. ס"וכפ ת"פ

 הקמת ועם סבא כפר באדמות קרקע חלקת קנה, והקהילה

 הוועד ראש שימש רבות שנים משך. ביתו את בה הקים היישוב

 בין סבא כפר של הראשונה המועצה כראש כיהן כ"ואח במושבה

 .1939 שנת עד 1937  השנים

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

 1959 -. ב1945 -עלו ארצה בלאישה את שושנה. לאחר נדודים 

התמנה למנהל סניף דיסקונט. ממייסדי מועדון רוטרי כפר סבא. 

 בפרוייקטים בלט, פעיל  רוטריון היה. המועדון כנשיא שימש

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

 החולים בית למאושפזי חנוכה מסיבת ארגון, הגבול משמר פלוגת

 .ועוד ועוד" מאיר"

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

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

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

 האגודה מייסדי בין והיה,  1907 -ב  לארץ עלה'. ציון צעירי'

 בין היהו ר סבאפהיה בעל מגרש בכ. א"בת" מלאכה בעלי מרכז'"

 א."בת" העבודה" ברחוב ביתו לבנות הראשונים

ציפורה ניצולת שואה שבעלה ושני אקסלרוד  ואליהו צפורה

בניה לא שרדו את המחנות. כשספינת הפליטים עליה היתה 

 הגיעה ארצה גרשום הבריטים לקפריסין.
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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. 

אשתו חנה  כמפקח ארצי על החקלאות מטעם משרד האוצר.

, שימשה בפעילות ציבורית המשיכהבאוסטריה,  1899 -נולדה ב

בנה יחזקאל נפל במלחמת  וזכתה להיות יקירת העיר. כיו"ר ויצו 

 .העצמאות

, היה סבא כפרב 1927 -נולד ביואב אשר,  אשרויואב  חנה

בכל נשא יואב  חבר במועדון רוטרי כפר סבא כמעט מיום היווסדו.

, אירגן המועדון כנשיא .התפקידים האפשריים במועדון רוטרי

שמירה בישובי ספר, דאג לתרומת מכונת דיאליזה לבית חולים 

והמועדון בנשיאותו אימץ את מחלקת הילדים של בית  "מאיר"

כיל את מכלול פעולותיו למען קצרה היריעה מלה מאיר. חולים

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

 יואב את פרס הנשיא העולמי של רוטרי.

 -ב . עלה ארצה1901 -ב ינהאנולד באוקר  בוכלצב מישה

עבר לנהל את חוות קלמניה. ביוזמתו הוקמה  1927 -. ב1925

בשנת כמוסד ציבורי. היה נשיא מועדון רוטרי.  "בית ברל"

 קידם ערב כשרונות צעירים, סדר פסח ועוד. נשיאותו 

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.

עלה בין ראשוני יהודי גרמניה לארץ ישראל והגיע ישר  1933

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

 כפר סבא.

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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 .1910 -ב בכפר סבא  מתיישביםהיה מראשוני הבכור . ש

עבר  1956בשנת בידרמן  אלימלך

להתגורר בקרית שמונה בעקבות 

דוד בן גוריון "מהעיר אל  קריאתו של

רת כמזכיר החברה יש הספר".

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 

כבוד של סניף הפועל ומנהל נשיא כיהן כאמהות עובדות, 

היה חבר  ל בהתנדבות.והכ -אדמיניסטרטיבי של חורשת טל 

 .1997עד פטירתו בשנת  במועדון רוטרי כפר סבא

בצעירותו עלה מרוסיה. שימש כמנהל סניף בנק ברקוביץ  אריה

היה ממיסדי מועדון רוטרי . בכפר סבא, הוד השרון ומגדיאל לאומי

סייע רבות בהקמת קרן  .מועדוןהפעל רבות למען כפר סבא ו

 המלגות של רוטרי.

לארץ  1946ילידי מצריים. אליהו עלה ב דינה ואליהו ברכה 

לקיבוץ גבת, נפצע בשבת השחורה, נאסר וישב במחנה רפיח. 

מטעם המוסד  1948סוף ממקימי קיבוץ ברור חייל. נשלח ב

 לעליה ב' בזהות בדויה להעלות את יהודי מצריים. התחתן בפריז

 444עם דינה לבית רוזנטל שהייתה אסירת ציון במצריים במשך 

יום ויחד יצאו לאלגיר להקים מחנות מעבר ליהודי מרוקו בדרכם 

חזרו לארץ, אליהו ניהל את מעברת כפר סבא ולאחר  לישראל.

 44 -שנים בצים ו 4 –מכן עבר לחיפה לעסוק בנושאי ספנות 

שראל, יקיר העיר חיפה ים, נגיד רוטרי י-שנים ניהל את חברת אל

וגם דינה יקירת העיר חיפה, בנם כיהן כנשיא מועדון רוטרי כפר 

 סבא.

 פרסים למצטיינים
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 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

 חברה הקים. פרדס באזור גאולים לנטוע הסס ולא, השרון

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

היה . בהולנד דלפט הראשונה התאומה העיר עם סבא כפר העיר

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

 של החדש המבנה להקמת נתרם והכסף הרצל ברחוב ששכן

 סדיימהיה . סבא בכפר המייסדים ברחוב" מאוחדת חולים קופת"

 .שנים 3 הראשון במשך ונשיא ושימש רוטרי מועדון

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

בנם של  .במלחמת העצמאות 17התגייס בגיל  באוסישקין.

 .אסיה וישראל גוטמן

 -ב נולד בירושלים אלכסנדרגולדשמיד  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 בשנת (.1906 -ציבור ירושלמי ב

 1928 בשנת הירושלמיים(.מתיישבים ברח' ירושלים )ע"ש ה

 1927 -חלוצה שעלתה מוילנה ב ,נשא את שושנה לאישה

מקומית הראשונה עם הכשרת הכובש. חבר המועצה ה

. פעיל בהתאחדות 1937 -בבכפר סבא שהתמנתה 

 האיכרים. על נחלתו הוקם מרכז ספיר.
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-התשע המאה בסוף מליטה עלה  גולדשמיד משה ישראל

 פריצת" עם .בירושלים העתיקה בעיר והתיישב עשרה

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

 בהתנדבות", שערים מאה" מזכיר והיה מייסדיה בן היה

 עם. סמואל ובנבי סבא בכפר קרקעות רכש. שנים עשרות

 למדינת סמואל בנבי הקרקע את העביר המדינה קום

, שקדים נטע סבא בכפר הקרקע על. תמורה ללא, ישראל

 האתרוגים מגדלי מראשוני היה. אתרוגים ובעיקר הדרים

 בתקופות למגוריו קטן בית סבא בכפר בנה. ישראל בארץ

 כיום. )סבא בכפר שהתגורר

 (.התרבות היכל"

נולדה ברומניה  גליקסמן סבינה

 -ב . עלתה ארצה1911 -ב

מתל אביב עברה לכפר  .1948

עה לבעלה בניהול יסי סבא.

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

 בויצו וניהלה את הגיזברות.

 עלה 14 בן. 1922 - ב בסטניסלבוב נולד גלר זאב

 1939 בשנת .ואחיותיו אחיו, הוריו עם ישראל לארץ

 18 בגיל. זוטר כעובד סבא כפר במועצת לעבוד החל

 היהודית הבריגדה ליחידת הבריטי לצבא התגייס

 לקליטתם ועשה באירופה שואה פליטי עם נפגש,

 ולאחר" עודד" בחטיבת שרת השחרור במלחמת. ישראל בארץ

 61 בשנת מטעמה ונשלח המועצה למזכיר נבחר המלחמה

 סבא כפר י"ע" אומצה"ש, ירוחם מועצת פקידי את להדריך

 להחדרת, לביזורה פעל העיר לראשות נבחר 1965 בשנת.

, החינוך על הרב חותמו הטביע, בעיר החברתית  האינטגרציה

 איזור הקמת, התשתיות, הקהילתיים המרכזים,  התרבות
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 לב מדום ונפטר שנה 17 העיר כראש שימש. ועוד ועוד תעשייה

 .עבודה ישיבת  של בעיצומה

 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

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

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

ם. חבר מועדון רוטרי כפר סבא מ ושירי ספורים, יד כתבי מאד

 .1977/78ונשיא המועדון בשנת  1964

 -אלפרד נולד בגרמניה  ב  גרינבאוםרות וד"ר אלפרד 

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

הגיע לכפר סבא כרופא  1934 -את רות לאישה ועלו ארצה. ב

ראשי. ממיסדי מועדון רוטרי ונשיא המועדון. במסגרת זו פעל 

 יון פעיל עד יומו האחרון.למען הקהילה. רוטר

הוריה של שולמית הירשהורן ז"ל,   גרינברג ושלום ברטה

 .חברת האופן הפנימי כפר סבא

בפולין. עלה ארצה לכפר  1932 -נולד ב –הירשהורן  יעקב

. שרת בגבעתי היה רוטריון פעיל משנת 1950 -ב סבא

1973.   

יליד ירושלים. מקבוצת החרדים המבורגר  שמואל אברהם

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

 התנחל בכפר סבא. שילב לימוד גמרא ועבודת אדמה.

לעיר העתיקה בירושלים. קנה  1892עלה ארצה וינברג דב 

קרקע בכפר סבא והיה בין הראשונים שבנו ביתם בכפר 

 סבא. שילב לימוד תורה ועבודת אדמה.
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עם ולה שפעל בכפר סבא. היה מחברי ועד הפעוישני  יהושע
מושבה קטנה,  1914פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב 

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

תנאי המלחמה, הטילו  .סבא כפר  המושבה ביניהם,  לירקון
מאות  העל תושביה, משימה קשה ביותר, לקלוט לתוכ

, לרשותו של הוועד המקומי, לא עמדו מקורות מגורשים
כספיים, במקום לא היו תנאי דיור מינימאליים, לא היו 

מקומות עבודה ולא היו די מים לשתייה ולצורכי הגוף. כאשר 
הגיעו מאות המגורשים לכפר סבא, לא נותרה בידי 

 .רה, אלא לשכנם בתנאי מחנה ארעייםה"מארחים" ברי
 

ועלה ארצה עם   1932למרץ  2 נולד ב ולינגשטיין ירח

בהיותו בן שנה. למד בתיכון הריאלי בחיפה.  1933משפחתו ב 

עברה המשפחה לכפר סבא המשיך ללמוד  1947לאחר שב 

מודיו יושם סיים את ל "ברל כצנלסון"בביה"ס התיכון ע"ש 

חזר לכפר  .תואר בהנדסת מכונות השליםבטכניון   התיכוניים.

 30למעלה מ   .בנחרצות ויסודיות הסבא וקשר את גורלו בתעשיי

לקידום התעשייה משום שהוא האמין בכל מאודו  הקדיש ,שנה

שקיומה הכלכלי של המדינה תלוי במימוש טכנולוגיה מתקדמת 

היה נשיא מועדון רוטרי וחבר בצוות הנגיד. הוגה  בתעשייה.

 וטרי.קרן לחלוקת פרסים של רהסדי יוממי

עלה ארצה  1904 בשנת .1889 -ב בליטא נולדזטלר  ציון בן

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

כפר סבא טרם  האדמות את לעבד שהחלו חקלאים משלושה

 מפתח תקוה עם צידה לשבוע והתגוררו הגיעו הם  .הוסדה

 שש בת נערה והיא, חנה את זטלר הכיר 1910 בשנת ."חאן"ב

 הבתים עשר משנים אחד, סבא בכפר ביתם את בנו הם. עשרה

 פרוץ לאחר. הרצל ברחוב הקטנה במושבה שהוקמו הראשונים

 את ולהרוס לשדוד הטורקים החלו, הראשונה העולם מלחמת

 ברפתות מקלט מצאו, חנה ורעייתו ציון-בן. סבא בכפר הבתים



21 
 

חזרו  האנגלים כניסת עם. יעקב וזכרון חדרה איכרי של

 הבתים הריסות את מחדש ולהקים לבנות והחלו המשפחות

 .סבא בכפר פרדסים וכרמים ולנטוע

 הראשון הגבאי היה ממייסדי כפר סבא.חיימוביץ היה  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

 במושבה פשטה טיפוס מגיפת .במקום התורכי המפקד ידי

, לחץ המרכזי ההגירה ועד,  בתים עשר חמישה בת הזעירה

 לספק לצבא הורה כרם-בטול התורכי השמיני המחנה ומפקד

  כ בקלקיליה הרכבת לתחנת להסיע כדי, יום בכל  עגלות עשר

-ביתהוקם  .העומס להקלת,   סבא בכפר שנקבצו, גולים 600

יהודה  ה שלחולים ארעי בית החולים היה ליד הבאר על האדמ

  .1936 במאורעות נהרג יחיאל בנו .אריה לייב חיימוביץ

עלתה ארצה עם  לבית אברוצקילאה  חרמוני ויצחק לאה

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

. יצחק היה חבר בהגנה ועם קום המדינה עבד 1914

 במשרד החקלאות.

נולד בלודג' שבפולין. התחנך על ברכי הציונות טמפלהוף  ברוך

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

תמנה למנהל חווה חקלאית דבקותו השתלב בארץ ובמהרה ה

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

ערכות הישוב היהודי בארץ להגנה יכאחראי פרדסים. כחלק מה

מהאיום הנאצי במלחמת העולם השנייה היה ברוך ממקימי ארגון 

"אגרא" כפר סבא אשר מטרתו הייתה אספקה חקלאית סדירה 

 ה ממקימי מועדון רוטרי.למרות האיומים מבחוץ. הי
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 1936 -ב בז'וז'ו שבפולין. 1914 -ב נולדטרינצר  יוסף ד"עו

חזר  1943בשנת  הוסמך כעו"ד באוניברסיטת קרקוב.

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

עלו ארצה. ממיסדי מועדון רוטרי.  1950 -נשא את לידיה וב

למען הקהילה. היה רוטריון היה נשיא המועדון ופעל רבות 

 פעיל עד יומו האחרון.

 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

דוד היה ממייסדי מועדון רוטרי ופעל יעבץ  דוד ושלומית

למען הקהילה. מנהל בנק לאומי בכפר סבא והיה רוטריון 

 פעיל עד יומו האחרון.

 עם ארצה ועלה 1.8.1935 ב בטורקיה נולד  יפה שלמה
 בפנימייה רכש חינוכו את. 9  בן ילד בהיותו הנוער עליית
 לקיבוץ עבר ובסיומם ושתלנות לגננות ס"בביה, תקוה בפתח
 והתנדב ל"לצה התגייס 1952 ב      . שבנגב צאלים

 בדרגת) שחרורו ועם שנה 28 ל"בצה שרת. הימי לקומנדו
 קפלן-יוספטל השכונות שיקום בפרויקט השתלב( ל"סא

 לניהול רבות תרם במסגרת התנדבותו בעיר. סבא בכפר
 .  ספיר ש"ע הקהילתי המרכז של החברה

 .1978/79רוטרי בשנת  מועדון נשיא היה
 

 בראשית ,בישראל התקשורת ענף מבכירי היה לב  גדעון

 שימש. התקשורת משרד ל"כמנכ לב שימש 80-ה שנות

 בת-החברה ר"וכיו גוונים הכבלים חברת של הטכני כמנהל

 שיזם זה היה. ימיים-תת בינלאומיים לכבלים בזק של
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 המולטימדיה שירותי ובתחום ר"הנס בתחום פעילות

 ישראל בין חדש ימי-תת כבל הנחת לב יזם. בכבלים

 .1970 - 1964היה רוטריון פעיל בין השנים  לאיטליה.

. התחתן 1928 -ב 1896 למרץ 31 -ב נולדליושין  מיכאל

 שנים ופעל 19 רוטרי במועדון חבר היה. במקצועו כימיה מהנדס

 פרסים לתלמידים מצטיינים. לחלוקת בקרן רבות

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

מהנדס אזרחי בהשכלתו אשר הקדיש  משפחתו ישר לכפר סבא.

שימש כמהנדס העיר כפר סבא  .את כל חייו לבניית הארץ

ממייסדי קרן המוסיקה  .חברת בניה גדולה וכמהנדס ראשי של

היה נשיא מועדון  נשא לאישה את סילביה. 1966ב  .באסבכפר 

רוטרי ותרם רבות במעורבות פעילה של רוטרי בישראל. חוליו 

ייצג את רוטרי ישראל בכנסים ופעילויות בינלאומיות. חוליו היה 

 הכוח המניע לגיוס כספים למען פעילות קהילתית.

 שלפני בשנים בארגנטינה נפגשו –לב  ושרה שלמה

 15 בגיל לארגנטינה הגיעה שרה. השנייה העולם מלחמת

 מקוברין 18 בגיל הגיע ושלמה שבפולין מביאליסטוק

 הקימו הם. הלבנה שברוסיה

 . היוLa Plata בעיר ועסק משפחה

 הקהילה בחיי התווך מעמודי

 פעילים היו. בעירם היהודית

 והתרבות החינוך במוסדות םנמרצי

 ציוניים היו שניהם .הקהילה של

 . מבית

 .. היה חבר במועדון רוטרי1916 -בנולד לוי  ליוש

, 1914פיוטר יליד רוסיה בשנת  -פיוטר ליקין ושולמית בקר 

 .נלחם במלחמת העולם השנייה בצבא הרוסי כנגד הגרמנים

 רוטריככר 
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בפולין.  1940. נישאו בשנת 1920שולמית ילידת פולין בשנת 

במהלך מלחמת העולם השנייה ברחה שולמית מזרחה יחד עם 

אחותה ואחיה הקטנים. איבדה את ביתה התינוקת במהלך 

)עליית גומולקה(  1959הבריחה מהגרמנים. עלו לארץ בשנת 

. שולמית הייתה מורה בבית ספר יסודי והתגוררו בקרית ים.

רית ים של האגודה קריכזה במשך עשרות שנים את סניף 

 למלחמה בסרטן. 

 1988קיבלה את אות יקירת העיר קרית ים בשנת 

 .ביתם תמי ברכה הייתה נשיאת האופן הפנימי בכפר סבא

בפורים )מכאן  1907 -מרדכי נולד בדסקי 'מולצ ומרדכי מרים

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

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

סבא. חבר פעיל בהתאחדות האיכרים. היה ממקימי מועדון רוטרי 

 פעל רבות למען הקהילה.וכנשיא  כהונות 2 וכיהן

המשפחות  12. היה בין 1908עלה ארצה  נלקין אליעזר

 הראשונות בכפר סבא.

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.

השתכן באחד מחדרי  .1906 -עלה ארצה ב סוסנובסקי יוסף

 ס בין השנים"כ במכבי ר סבא. מתעמלהאורווה הציבורית בכפ

 למשפחת בן .1946-1948 ס"כ בהפועל וכדורגלן 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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פתח ב רופא היה .1875נולד בירושלים ב ד"ר צבי אריה סלור 

-לכפר שגורשו אביב-תל הצטיין בעזרתו לפליטי .כפר סבאו תקווה

בנו  יחיאל נהרג  .מלחמת העולם הראשונהב טורקיםהעלידי  סבא

 בליל הגשרים.

עם ראשוני העליה השניה.  1904עלה ארצה סקיבין  דב

אחד מארבעת ראשוני כפר סבא. שימש מזכיר ועד המושבה 

 .1924וניהל את כספי האחוזה כפר סבא עד 

 קובנא י"שע וידזה בעיירה נולדוסרוגוביץ  ושרה דוד חיים

 בקיא. וגדולה תורה - התכונות שתי בדוד נתמזגו.בליטא

, רבות ארצות עבר בפולקלור העמים ובנגינת כינור. ,בתלמוד

 כיום) פרס בעיר ברוסיה השתקע לבסוף ואחרות סקוטלנד ביניהן

. בחזית שנים שלוש הראשונה העולם במלחמת שירת(. מולוטוב

 חלומו. בברלין והשתקע, רוסיה את לצאת רשות קיבל 1926 ב

 בביקורו זה נקלע כשבא כתייר.  1929 ב לעלות ארצה התגשם

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

 סבא. בכפר אדמה רכש. בארץ ולהשתקע בברלין שפע חיי

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.  

סיימה לימודיה ברומניה  1931נולדה ברומניה  –סוזי עמר 

. סיימה בעפולה הסמכה כאחות 1950ועלתה ארצה ב 

 מיגור הפוליו בעולם -רוטרי בין לאומי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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בהמשך השלימה לימודיה ברמב"ם חיפה לאחות  מוסמכת.

שנה כאחות בחדרי ניתוח. סוזי  45חדר ניתוח. סוזי עבדה 

נישאה לנשיא לשעבר אלברט עמר. במסגרת פעילותה 

  ברוטרי התנדבה למען הקהילה.

 במונטווידאו 1952 -נולד ב -פורס( אלי, אליאס) אליהו
 במכון הוראה לימודי לשנת נסע 19 בגיל. שבאורוגוואי

 לרעיון יותר עוד אותו שקרבה שנה, בירושלים גרינברג
. באורוגוואי ספר בבתי לימד אותה העברית ולשפה הציוני

 עלו חתונתם לאחר ומיד ליבו אהובת לרחל נישא 1974-ב
 משפטים בלימודי החל הוא ארצה הגיעו עם. ארצה השניים

 אלי של מחויבותו. כעורך דין חייל ועשה.א"ת באוניברסיטת
 ולהתנדבות חברתית לעשייה אותו משכו הרחב ולבו לצדק

 בו סבא-כפר רוטרי מועדון היה שבהם הראשון. גופים במגוון
 חילופי כקצין יותר ומאוחר כנשיאו כיהן, עשורים שלושה פעל
אלי הגה ויזם את פרויקט "יתר לחץ דם" שהפך . ארצי נוער

 להיות פרויקט ארצי. 
 

 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

אשר בגליציה.  בטרנופול 1913נולדה  –פלדנקרייז  נעמי

נישאה לאברהם פלדנקרייז  1952עלתה ארצה.  1948

 ממייסדי המועדון.

סיים את  1922 -נולד בסובלסקי שבפולין בפרוימוביץ   רומן

נישא  בשטטין שבפולין כמהנדס חשמל. 1954לימודיו בשנת 

והתחיל לעבוד באורט  1957עלה ארצה בשנת  .1955לרות ב 

ביה"ס התיכון אורט ע"ש שפירא היה מנהלו הראשון של  לוד.
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 שנים עד ליציאתו לגמלאות. 27בכפר סבא ושימש בתפקיד זה 

  היה נשיא מועדון רוטרי.

-במונרכיה האוסטרו 1894נולד בשנת פרסר  ארנסט ר"ד

במלחמת העולם הראשונה בחזית הרוסית  לחם ונפצעהונגרית. 

 רפואה למד באוניברסיטאות של בודפסט, פראג. והאיטלקית

וברטיסלבה. בברטיסלבה היה בין מייסדי קבוצת סטודנטים 

יהודיים בשם "אחדות", בה שימש כיושב ראש. 

במסגרת זו פעל לקידום לימודיהם של סטודנטים 

מזכיר ובהמשך ככרופא בבית החולים יהודים. 

ניצל השפעתו לסייע  התאחדות הרופאים המחוזית

בשנת השניה. ליהודים בסלובקיה בתקופת מלחמת העולם 

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

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

היה נשיא מועדון רוטרי וממיסדיו. היה ממקימי הקרן  .ארצה

לד"ר פרסר  המועצת עיריית כפר סבא, העניקלחלוקת פרסים. 

וקרה והערכה עמוקה את סיכת הזהב של כפר סבא, לאות ה

 .לפעילותו

והיה  1939עלה לארץ  .1923נולד בסלובקיה צור  מרדכי ר"ד

עד  1941התגייס לצבא הבריטי בין השנים . חבר בקבוצת שילר

למד בירושלים לתואר ראשון ועבד כמורה בבית ספר  .1945

השתתף במלחמת השחרור באזור  יסודי ובתי ספר ערב .

 ב אישה את צפורה לבית פדרמן.נשא ל  1948 -ב ירושלים.

 מנהל היה לחינוך באוניברסיטת קולומביה. סיים דוקטורט 1966

 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

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

 כניסת עם .פריד ויחיאל לרוזה בהונגריה סנטו-באבויי

 משפחתה ובני מדי נשלחה, להונגריה ש"ימ הנאצים
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 אחיותיה ושתי מדי אך נספו אחיה ושני הוריה. לאוושויץ

 1950-ב .לישראל מדי עלתה 1948 בשנת .תופת מן ניצלו

נשיא מועדון קולמן )שהיה  יהושע, ליבה לבחיר נישאה

 המזרחי הפועל הכנסת בבית נערך הנישואין טקס. רוטרי(

 סבא. בכפר

עלה ארצה אחרי מלחמת  1898נולד קמינסקי  אברהם

המשפחות הראשונות שהתנחלו  12 -היה מהעולם הראשונה. 

 .1910 -בכפר סבא ב

שבצפון איטליה. התחנך  בטריסט 1929נולד ב רוזנווסר   משה

 במשפחה יהודית מסורתית והחל את לימודיו בבי"ס יהודי.

מלחמת העולם השנייה הפסיקה את שיגרת חייו. משה נמלט 

עם  מפני הכובשים הגרמניים אל ההרים והצטרף אל הפרטיזנים.

עלה  17כניעת הנאצים המשיך לשרת בצבא הבריטי ובהיותו בן 

בקיבוץ גבעת ברנר ואז נאסר בהיותו חבר ארצה והצטרף לגרעין 

התמסר  לאחר שעזב את המשק,  ההגנה ונשלח לכלא רפיח.

שלימים הפך כולו לענף הגומי, פיתח בית מלאכה בכפר סבא 

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

 . 14/2/1971שירות מילואים בצה"ל ב 

לישיבה בירושלים.הצטרף  19עלה ארצה בגיל ריזנבך  צבי

לקבוצת החרדים הירושלמים שקנתה קרקעות בכפר סבא. 

מאז לא עזב את אדמתו גם בארועי מלחמת העולם 

 הראשונה.

. היה מהמתישבים 1905עלה ארצה רפפורט  נתן

התייצב עם מגיני  1921הראשונים בכפר סבא. במאורעות 

 פתח תקוה ונהרג בקרב.

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

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



29 
 

 26 ביום.  האחרון יומו עד זה בנושא ועסק חשבונות הנהלת למד

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

את י. פנינה שימשה כנשחדשים עולים משפחות לאימוץ פעלו

 האופן הפנימי )מועדון הנשים ברוטרי(.

. 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

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

 עקורים במחנה פגשה במשה .ישראל לארץ לעלות

  המעפילים באונית עלו 1946 -ב נישאו הם. בגרמניה

 י"ע נתפסה האניה. שבצרפת מרסיי מנמל הרצל תיאודור

 ביוני בנם נולד שם לקפריסין הועברו והמעפילים הבריטים

 קפריסין ילידי תינוקות 500 קיבלו 1947 בנובמבר. 1947

 שעדיין ישראל לארץ כנסילה והורשו טיםסרטיפיק והוריהם

 הקמת מיוזמי היו. הבריטי המנדט שלטון תחת הייתה

 .במועדון המנהיגים בין והיו אונו בקרית ברית בני מועדון

 -המשפחות הראשונות בכפר סבא ב 12 -היה משכטר  זונדל

1910. 

ברוסיה ולמד בבית ספר  1871 -נולד ב יצחק שיינפין

רוסי. את התנ"ך למד בכוחות עצמו. תחילה עבד בכרמי 
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ראשון לציון שהייתה אחת מהמושבות הראשונות. אחר 

כך קנה חלקה באדמות בכפר סבא ונטע בה עצי שקד. 

עוד לפני שקמה מושבה בכפר סבא, התיישב יצחק 

'אן( והקים שיינפיין יחידי באורווה הציבורית )מבנה הח

משתלה לעצי איקליפטוס. במשך השנים ניטעו כל 

החורשות בכפר סבא בשתילים מן המשתלה של יצחק 

שיינפיין. אחדים מן השתילים נטע יצחק שיינפיין במו 

ידיו בסביבת הח'אן, שבו שוכנים כיום המשרדים 

 הראשיים של עיריית כפר סבא.
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 רוטרי? מהו

 

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

, חברתיים במועדונים המאוגדים, בתחומם מובילים מקצוע ובעלי

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

 .ובעולם המקומית בקהילה התנדבותית

 מקצועות ובעלי עסקים אנשי חברו בו הראשון הארגון היה רוטרי

 וקהילות המקומית קהילתם חיי את לשפר במטרה חופשיים

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

 .המקצועיים וכישוריהם הבינלאומיים הקשרים ניצול

  

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

 רוטריוניות 53 חברים במועדון. 1960 בשנת הוקם

 של הקהילתית הפעילות .רחב עיסוקים ממגוון ורוטריונים

 שלבפועל  התנדבות על מתבססת סבא-כפר רוטרי מועדון

בשטח ומתן תרומות ע"פ קריטריונים שנקבעו  המועדון חברי

 י"ע נאספים כספייםההמשאבים  ע"י חברי הנהלת המועדון.

המאורגנים ע"י  מיוחדים אירועים במסגרת המועדוןחברי 

רבה ומגוונת והיא נוגעת  הקהילתית הפעילות המועדון.

 אוכלוסיות שונות בקהילה. ומקדמת

בית ב 20:30 בשעה ראשון ביום לשבוע אחת נפגש מועדוןה

 הקשר לחיזוק נועד השבועי המפגש. סבא בכפר המתנדב

 . המועדון בתוך החברתי

 /http://www.rotary-kfar-saba.org.ilבקרו באתר המועדון 
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 חברי ועדת קרן רוטרי כפר סבא 
 :2020מדעי לקידום חינוך טכנולוגי 

 נ"ל השכל יובל הקרן,יו"ר 
 הועדה: מירה ולנגשטיןגזברית  

 יחיאל שיטריתנ"ל 
 משה קוצ'יןנ"ל 

 נ"ל צילה רשטיק
 גבי מזורנ"ל 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   דר' אורי ארבל גנץ, אגף החינוך מנהל
 הדס שרעבי ,החינוך העל יסודי תמנהל

 שכומנהלת א
  

אאגף החינוך כפר-סב  
  הנהלת האגף
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