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דבר ראש העירייה
בשנת ה-60 להיווסדה של העיר נתיבות, אנו מתכבדים לכנס ולהציג בספר זה 
את יקירי העיר נתיבות הנבחרים לדורותיהם, כאות כבוד וביטוי סמלי של הוקרה 
לאנשים ולנשים, אשר בפועלם המתמשך הטביעו כל אחד בתחומו את חותמם 

על חיי העשייה, היצירה ואיכות החיים בעיר. 

60 שנות העשייה של יקירים אלו מקפלות בתוכן את סיפור הקמתה של העיר 
בדרך  אורבניים,  התפתחות  כיווני  התוויית  להמשך  דרך  ציון  ומהוות  נתיבות 

להגשמת החזון של נתיבות כעיר מחוז שוקקת לכל תושבי האזור. 

זה,  בספר  בתמצית  המובאים  השנים,  רב  ופועלם  היקירים  של  חייהם  סיפורי 
מקפלים בתוכם את תולדות העיר נתיבות מאז היווסדה. מסכת חייהם של אנשי 
התרבותית,  הרוחנית,  ההוויה  את  ומשקפים  העיר  בתולדות  שזורים  המעשה 

הכלכלית, החברתית והקהילתית של היישוב. 

יקירים אלה מהווים בבואה לפסיפס החברתי של נתיבות מאז היווסדה. עימם 
נמנים בני דור המייסדים וראשוני העיר, רבנים ואנשי רוח, אנשי חינוך וקהילה, 
כולם  וחילוניים.  דתיים  ותיקים,  עולים  ותעשייה,  בריאות  אנשי  ואמנים,  יוצרים 
כאחד מתייחדים בפעילות מתמשכת, הרחק מאורות הזרקורים, למעל הקהילה 

ולרווחתה. 

בהענקת תואר יקיר העיר אני רואה חובה וזכות מוסרית להעלות על נס יקירים 
אלו שמכוח פועלם ואישיותם ראויים לשמש מושא להערכה ומודל לחיקוי על ידי 

בני נוער ומבוגרים כאחד, במעשיהם למען הפרט והכלל. 

אני מבקש לנצל הזדמנות זו כדי להודות לכל יקירי העיר לדורותיהם ולאחל להם 
המשך עשייה ברוכה למען העיר נתיבות ותושביה, בריאות איתנה ואריכות ימים. 

בכבוד רב
יחיאל זוהר  

ראש העירייה
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הרב יהודה אזולאי ז”ל

 יקיר העיר 
בתחום החינוך

לשנת 2001

על כל אלה נמצא הרב 
יהודה אזולאי ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

הרב יהודה אזולאי ז”ל נולד במרוקו בשנת 1935. הוריו עסקו בעבודת כפיים ואפשרו 
לו להקדיש את זמנו ללימוד תורה בישיבה קטנה אצל הרב אברהם אלמליח. בגיל צעיר 
בקהילתו  לכהן  כבר החל   17 בגיל  כשוחט.  והוסמך  הלכות שחיטה  אזולאי  הרב  למד 
והתיישב  ארצה  עלה   1956 ובשנת  אישה  הרב  נשא   19 בגיל  הקהילה.  כרב  במרוקו 

במושב לוזית ליד ירושלים, שם המשיך לעסוק ברבנות ובמקביל בחקלאות.

נחלה  במושב  ולימד  וושינגטון  בגבעת  למורים  בסמינר  הוראה  למד  ז”ל  אזולאי  הרב 
ז”ל, עבר הרב  בחבל לכיש את מקצועות היהדות. בעקבות נפילת אחיו, חיים אזולאי 
להתגורר בנתיבות סמוך למשפחתו המורחבת. כאן עשה את עיקר עבודתו החינוכית 
והציבורית: תחילה כמורה בבית הספר “נתיב יצחק”, שאף נמנה עם מייסדיו, ובהמשך 

כסגן מנהל בית הספר וכמנהלו.

הספר  בית  של  והפדגוגית  החינוכית  דרכו  ומעצבי  מקימיו  בין  היה  ז”ל  אזולאי  הרב 
לחינוך מיוחד “נתיב הבנים”, ומשנת 1972 שימש כמנהלו במשך 27 שנים עד לפרישתו 
לגמלאות. בשנת תש”ס זכה לקבל את תואר “יקיר החינוך הדתי” של הסתדרות המורים 

בישראל. 

הרב אזולאי ז”ל התערה היטב בחיי הקהילה ועד מהרה קנה לו בנתיבות אחיזה כרב, 
עסק בהתנדבות ברבנות, לימד שיעורי תורה לנוער ומבוגרים ושימש כרב וכחזן בבית 
לדתיים,  חילוניים  בין  לגשר  המיטיבה  כריזמטית  רוחנית  כדמות  נחשב  הרב  הכנסת. 
גשר  ושימש  לכולם  הוא הקרין אהבה  בני העדות השונות.  ובין  לוותיקים  בין צעירים 
לאחדות בין כל חלקי הציבור. ביתו היה פתוח לעזרה לקהל הפונים אליו ללא הבדלי 
מעמדות. בנוסף, הקים הרב בית כנסת מיוחד לצעירים המנוהל על ידי הנוער ומהווה 

מוקד משיכה רוחני לצעירי היישוב.

ללא  ליישוב,  מחוץ  אף  חופות,  ערך  לכפרות,  כשוחט  בקודש  ז”ל שימש  אזולאי  הרב 
שימש  הרב  בהתנדבות.  וההפטרה  הפרשה  לקריאת  מצווה  לבר  ילדים  והכין  תמורה 
במשך שנים ארוכות כיו”ר מפעל “קמחא דפסחא” הפועל תוך שמירה על כבודם של 

הנזקקים.

בשנות העלייה הראשונות דאג הרב אזולאי ז”ל לציוד לבתי העולים ולביסוס מערכת 
קשרי הגומלין בינם לבין פרנסי היישוב. הוא עסק בהשכנת שלום בין אדם לחברו, בין 
איש לאישתו ובין אב לבנו. היה חבר במועצה הדתית ובחברה קדישא בנתיבות וכיהן 

כיו”ר עמותת מועדון פיס קהילתי לקשישים.
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יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2001

מר שלמה נחמיאס

 על כל אלה נמצא  מר 
שלמה נחמיאס ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

 - נחמיאס  קזבלנקה שבמרוקו למשפחת  בעיר   1938 נולד בשנת  נחמיאס  מר שלמה 
משפחה קדושה וידועת שם במרוקו. בצעירותו התחנך על ברכי התורה בישיבת “אם 
וכפייטן  כזמר  נתגלה  שם  זמירות”,  “נעים  בחברת  ופיוט  שירה  למד  בבד  ובד  הבנים” 
מצטיין. עד מהרה רכש מר נחמיאס את מקומו כסולן הראשי במקהלת הילדים. בהיותו 
זו  ובמסגרת  הקטן”,  “הצופה  שנקראה  עקיבא  ובני  הצופים  לתנועת  השתייך  נער 
הופיע במקהלת הילדים וסייע לאנשי הקהילה והסוכנות היהודית בפעילות וולונטרית 

שתכליתה לשפר את עניינה ורווחתה של הקהילה היהודית.

בשנת 1956 עלה מר נחמיאס ארצה עם משפחתו ונקלט ב”עזתה”, היא נתיבות כיום. 
וחברתית  פיזית  קליטה  ובייסורי  בתלאות  כרוכים  שהיו  קשים  קליטה  חבלי  לאחר 
בשיכון בפחוני המעברה, התערה היטב בחיי הקהילה ונרתם לפעילות ציבורית למענה 
העולים,  קליטת  על  הסוכנות  מטעם  אחראי  שהיה  ז”ל,  סויסה  חנניה  מר  ולרווחתה. 
הבחין בכישוריו המיוחדים של מר נחמיאס כמנהיג כריזמטי, אינטליגנטי ונעים הליכות 
והטיל עליו לסייע לו בקליטת העולים. בתום שירותו הסדיר בצה”ל ועם הקמת המועצה 
השתלב מר נחמיאס בין עובדיה כפעיל קליטה וכעובד קהילתי ועבד במשך 34 שנים 

תחת ראשי המועצה חיים בן אריה ז”ל, שלום דנינו, יוסף אבו ויחיאל זוהר.

וולונטרית במסגרות של  את רוב שעות הפנאי הקדיש מר נחמיאס לפעילות ציבורית 
כחבר  הדתית,  המועצה  כחבר  שימש  הוא  פעיל.  חבר  היה  שבהם  וארגונים  עמותות 
מליאת מועצת הפועלים, כיו”ר ועד השכונה, כיו”ר וועד ביהכנ”ס, כחבר בעמותת היסוד 
של הבאבא סאלי זצוק”ל, בארגון למען הקשיש ובארגון זהב”י למען משפחות ברוכות 
ילדים. במקביל היה מר נחמיאס מתנדב פעיל במשך 24 שנים במשמר האזרחי. הוא 
שימש בקהילתו כפייטן, חזן ודרשן בבית הכנסת ותמיד היה נכון לעזור לנזקקים ומוכי 

גורל בעצה טובה, בהנחיה, בייעוץ ובעשיית צדקה וחסד.

את אהבתו הגדולה לשירה ולפיוט העממי על פי מיטב מסורת יהודי מרוקו הנחיל 
מר נחמיאס, שהרבה לעסוק ביצירה ובכתיבת פיוטים ודרשות, לדורות של תלמידים 

ובני נוער. 

לצד העשייה הציבורית הענפה, התבלט מר נחמיאס כאיש משפחה מסור ואחראי. עשה 
ימים כלילות כדי להעניק למשפחתו הברוכה סביבה משפחתית חמה, תומכת ואוהבת, 

ולימים זכה לראות ברכה בעמלו.
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מר יעקב אוזן

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2001

על כל אלה נמצא 
מר יעקב אוזן  ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר יעקב אוזן נולד בשנת 1934 בטוניס. עלה לישראל בשנת 1949 ונקלט כחניך מטעם 
עליית הנוער בקיבוץ חפץ חיים. 

בשנת 1953 התגייס לשורות הנח”ל ועשה את שירותו בקיבוץ סעד, שם נקלט היטב. עם 
שחרורו, בשנת 1955, עבד מטעם הקיבוץ כאחראי על מכון האספסת בעיירה שדרות. 

כשהתחתן עבר להתגורר בנתיבות, שאליה נקשר מבחינה חברתית. 

בשנת 1960 פתח מר אוזן את המסגרייה הראשונה בנתיבות, ונחשב למסגר המתמחה 
השנים  שברבות  מומחה,  מקצוע  כבעל  ונודע  חקלאיים  כלים  ובתיקון  בייצור  בעיקר 
וגאווה בהצלחתם  הכשיר דור של מסגרים בנתיבות. הוא מתמלא תחושה של סיפוק 

העסקית של רבים מתלמידיו.

מר אוזן היה מראשוני התושבים בעיר ובמהרה התערה בחיי הקהילה. הוא הפך לדמות 
מרכזית שהשפיעה על הקמת מערך השירותים הקהילתיים במסגרת פעילות וולונטרית 
הסוכנות,  מוסדות  בקרב  מאומצת  שתדלנות  בעבודת  כרוכה  שהייתה  היקף,  רחבת 

בממשלה ובגופים המקומיים. 

עשה  זו  ובמסגרת  בנתיבות  המרכזי  ההורים  ועד  כיו”ר  אוזן  מר  נבחר   1968 בשנת 
להחדרת תכניות לימוד חדשניות בבתי הספר ביישוב. גולת הכותרת של הצלחתו הייתה 
פעל  אוזן  מר  הצלחה.  אחוזי  לשמונים  אחד  מאחוז  הסקר  בבחינות  התוצאות  שיפור 
רבות בשיתוף עם המועצה לפיתוח, דאג לארגן שיעורי עזר ולימודי העשרה לתלמידים, 
סייע בהבאת מורים מקצועיים והחדיר את לימודי המתמטיקה והמחשבים לבתי הספר, 

תוך גיוס המוסדות להפניית התקציבים הדרושים לכך. 

מר אוזן נמנה עם יוזמי הקמת מוסדות החינוך העצמאי בנתיבות, שם גם למדו ילדיו. 
הוא היה בין השתדלנים הבולטים בקידום נושא כניסת האוטובוס, שעצר עד אז בכביש 
הראשי בכניסה ליישוב, אל תוך השכונות בנתיבות. בד בבד נמנה מר אוזן עם מייסדי 

התחנה לשירות פסיכולוגי ומקימי קופת חולים מכבי בישוב. 

מר אוזן התבלט כדמות מיוחדת בעלת חן רב וכאדם צנוע ונעים הליכות. לצד זאת הוא 
ניחן בתכונות של מנהיג כריזמטי שאיפשרו לו להיות בעל השפעה וקטליזטור להנעת 
אישים  של  דלתות  לפתוח  ידע  הוא  נתיבות.  של  הראשונות  בשנותיה  העשייה  גלגלי 
ולסחוף אותם בלהט לעשייה למען תושבי  נדירה להדביק  יכולת  לו  והייתה  מרכזיים 

נתיבות ורווחתם. 
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יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2001

ר’ אליהו אילוז ז”ל

על כל אלה נמצא 
ר’ אליהו אילוז ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

והתחנך מנעוריו בביתו של  גדל  הוא  1922 במרוקו.  נולד בשנת  ז”ל  ר’ אליהו אילוז 
האדמו”ר באבא סאלי זצוק”ל. בגיל 13 החל לשמש את הרב, ובכל שנותיו היה קשור 
גדולי  לכל  מקרוב  התוודע  ז”ל  אילוז  ר’  הקדושה.  למשפחה  אהבה  של  בעבותות 
עלייה,  פעילי  ציבור,  אנשי  עם  אדוקה  יחסים  מערכת  יצר  ובאמצעותם  המשפחה 
נשיאים וראשי ממשלות. ר’ אילוז ז”ל זכה להיחשף ולהיווכח במעשי ניסים ונפלאות 
שנקשרו בשמו של האדמו”ר הצדיק. הוא ביקר יחד עם האדמו”ר במחוזות מרוקו וזכה 
להיכרות מעמיקה עם ראשי הקהילות היהודיות ולשהות שם במחיצת רבנים ודיינים 
ידועי שם. לימים, עמד ר’ אילוז ז”ל בראש השדולה להגעתו של האדמו”ר ולקביעת 
ז”ל את מו”ר אביו  ר’ אילוז  1939 החליף  1974. בשנת  מקום משכנו בנתיבות בשנת 
פעילותו  החלה  ומאז  במרוקו,  מגוריו  בעיר  היהודית  הקהילה  בראש  ז”ל  אברהם  ר’ 
פעילי  את  ז”ל  אילוז  ר’  קיבל  זה  בתפקידו  מותו.  עד  הציבורית הענפה שלא פסקה 

העלייה מארץ ישראל וסייע להם להעלות רבים מיהודי מרוקו לארץ הקודש.

בשנת 1956 עלה ר’ אילוז ז”ל ארצה והתיישב מספר חודשים בירושלים עם משפחתו 
בעיירה  הציבורית  בעשייה  להשתלב  היהודית  הסוכנות  להצעת  נעתר  אז  המורחבת. 
ושירת   לצה”ל  התגייס   1957 ובשנת  סעד  בקיבוץ  עבודה  כמנהל  שימש  הוא  נתיבות. 
כמפקד חבל נתיבות והאזור. ר’ אילוז ז”ל היה חבר המועצה בנתיבות ואף התמנה למ”מ 
ראש המועצה. בתפקיד זה היה ממעצבי אופיה הרוחני, התרבותי והחברתי של הקהילה 
בנתיבות בראשית התהוות העיר. עד מהרה הוא נתחבב על ידי העולים מכל הזרמים 
הליכותיו  נועם  הכריזמטית,  ומנהיגותו  המופלגת  חוכמתו  בזכות  החברתיים  והרבדים 
וסבר פניו. הוא שימש לרבים מהתושבים כתובת לבעיות אישיות וחברתיות שנבעו מימי 
המשבר באותה תקופה, קיבל את כל הפונים אליו במאור פנים ובחום לב, השיא להם 

עצה והיה נכון תמיד לכל קריאה לעזרה.

ר’ אילוז ז”ל היה בין ראשי הפועל המזרחי, ונחשב לאחד ממעצבי דרכה. במסגרת זו קיים 
קשרים הדוקים עם כל ראשי הפועל המזרחי והיה למקורבו ואיש סודו של ד”ר יוסף 
בורג המנוח. בין השנים 1974-1958 שימש כמזכיר הפועל המזרחי בשדרות ובנתיבות 
ובין השנים 1984-1961 כמזכיר מועצת פועלי נתיבות. בשנת 1957 נבחר לראש המועצה 
הדתית, תפקיד שאותו מילא ברציפות עד לשנת 1990. במשך יותר משלושה עשורים 
והיה דמות מקובלת ואהודה על כל  ז”ל את שירותי הדת בעיר,  ר’ אילוז  וטיפח  עיצב 
הזרמים, העדות והחצרות של נתיבות. הוא הקים וייסד את ה”חברה קדישא” בעיר, הקים 
ז”ל נקשר מאוד  ר’ אילוז  וטיפח את בית העלמין.  ומקוואות  בתי כנסת, בתי מדרשות 
למרא דאתרא הרב כדיר צבאן זצוק”ל וביחד עיצבו את אופיה וצביונה הדתי של העיר.
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מר שמעון מינש

יקיר העיר בתחום 
ההתנדבות בקהילה

 לשנת 2001

על כל אלה נמצא מר 
שמעון מינש ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר שמעון מינש נולד בשנת 1940 בתימן. הוא התייתם בילדותו מהוריו סעיד ושמעה 
ז”ל, ועלה ארצה בשנת 1950 עם סבתו ודודו חיים אשר אימצו אותו, פרשו עליו את 

חסותם וטרחו רבות בגידולו. 

מר שמעון מינש שובץ ללימודים במסגרת עליית הנוער במחנה מרוכז בנתניה. למד 
בישיבות והשלים את לימודי התיכון במוסד עליית הנוער “כפר בתיה” שברעננה. את 

השכלתו בתחום ההוראה רכש בסמינר “בית הכרם” הדתי בירושלים. 

עם גבור העלייה מצפון אפריקה והקמתן של עיירות הפיתוח בראשית שנות השישים, 
נשלח מר מינש בשנת 1962 לנתיבות ומאז נשבה בקסמיה, הקים בה את ביתו והפך 
לחלק בלתי נפרד מהנוף האנושי הנפלא שבקרבה. את רוב עבודתו החינוכית, במשך 
למעלה משלושה עשורים, הוא עשה בבית הספר “נתיב יצחק”. שם החל כמחנך כיתה, 

ובשנת 1995 פרש לגמלאות לאחר ששימש כ-17 שנה כסגן מנהל בית הספר.

מר מינש קנה לו שם לא רק כמורה הוראה ומחנך דגול שהעמיד דורות של תלמידים, 
אלא גם כדמות דומיננטית בחיי הקהילה, בהיותו נכון תמיד להתגייס לפעילות ציבורית 
בפעילות  ולעסוק  בהתנדבות(  נתיבות  לפיתוח  הציבורית  המועצה  כיו”ר  )שימש 
וולונטרית למען קשישים, עיוורים ומוכי גורל. במשך 17 שנה התנדב מר מינש בתחומים 
תלמידיו  עם  ביחד  לעזור  נהג  הוא  הספר  בית  מנהל  סגן  בהיותו  עוד  ומגוונים.  רבים 
לזקנים בהכנות לקראת יום השבת ולשמח אותם בימי החג. מבין מגוון פעילויותיו למען 
הכלל שתקצר היריעה מלפרטן, ניתן להזכיר כי הוא ריכז מספר עמותות בהן: אקי”ם, 
העמותה לקשיש והעמותה לעיוור. שעות רבות במיוחד הקדיש מר מינש לאוכלוסייה 

בעלת ליקוי שכלי וליקויים מוטוריים.

מר מינש הינו אישיות מוכרת היטב ביישוב ודמותו משמשת במודל לחיקוי. בענוותנותו 
התנדבותית  לפעילות  להתגייס  אחרים  רבים  לסחוף  מצליח  הוא  הליכותיו  ובפשטות 
רבים  עליהם.  שפר  לא  שגורלם  לאנשים  חיים  וחדוות  אור  מעט  להכניס  שתכליתה 
מתושבי נתיבות מוצאים אצל מר מינש אוזן קשבת במתן עצה, דיני הלכה, חינוך ילדים 
וטיפול בענייניהם על ידי הרשויות. תמיד הוא נענה במאור פנים לכל פונה ומושיט יד 

תומכת.

בשנת תש”ס זכה מר מינש לקבל את “מגן שר העבודה והרווחה למתנדבים מצטיינים” 
על הצטיינות בתחום רווחת המשפחה.
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יקיר העיר בתחומי 
התעשייה והמסחר

 לשנת 2001

מר יששכר לוגסי

על כל אלה נמצא מר 
יששכר לוגסי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

כנער  חינוכו  רוב  את  ילדים.  ברוכת  משפחה  בעל  מרוקו,  יליד   - לוגסי  יששכר  מר 
וכמתבגר עשה מר יששכר לוגסי בעיר הולדתו במרוקו. בשנת 1956 הוא עלה עם הוריו 
ארצה ונמנה עם חלוצי המתיישבים הראשונים בעיירה נתיבות. היו אלה ימי בראשית, 
ש”זכו”  ואלה  מצויה  הייתה  לא  הפרנסה  שבהם  חריף  כלכלי  ומשבר  מיתון  של  ימים 
בפחונים  שוכנה  לוגסי  משפחת  בקק”ל.  וסיקול  עידור  של  דחק  בעבודות  השתלבו 
שנבנו עבור העולים הראשונים ללא תשתיות חשמל ומים ובתנאים קשים. בתום שירות 
סדיר בצה”ל בגבול אילת, בשלהי שנות החמישים, התמחה מר יששכר לוגסי במקצוע 
התפירה והתמנה כמנהל מפעל הטקסטיל הראשון שהוקם בנתיבות על ידי ההסתדרות. 
במסגרת זו הוא רכש מיומנות מקצועית רבה בהפעלת ציוד טכנולוגי מתקדם והתגלה 

כמנהל מוכשר הקשוב לצרכיהם ולרווחתם של עובדיו.

בזכות כושר מנהיגותו ואישיותו הכריזמטית, כמו גם הדחף העז לעזור ולסייע לזולת, 
הגיע מר לוגסי לחיים הציבוריים. בין השנים 1965 עד 1966 נבחר מר לוגסי למועצה 
ושימש כסגן ראש המועצה בפועל, תחת שרביטו של ראש המועצה חיים בן אריה ז”ל. 
רעש מכונות התפירה העובדות והמיית הפועלים העמלים על מלאכת הסריגה היו עבור 
מר לוגסי השראה של חדוות יצירה, ובתום כהונתו כסגן ראש המועצה הוא פנה לעסקים 
שישים  העסיק  השנים  ברבות  ושגשג.  שהתפתח  הנתיב”,  “מתפרת  מפעל  את  ופתח 
חותמו  את  והטביע  בנתיבות  התעשיינים  חלוצי  בין  היה  לוגסי  מר  מנתיבות.  עובדות 
למען  מפעילות  יד  לא משך  הוא  עת,  אותה  בכל  בעיר.  והתעסוקה  חיי התעשייה  על 
הקהילה ולרווחתה. הוא אירגן והפעיל ועדי שכונות, תוך חתירה להגברת המעורבות של 

התושבים בשיפור החזות האסתטית של סביבתם ושיפור איכות חייהם. 

בשנת 1989 הקים מר לוגסי את חברת “אליוקומפ” המעסיקה כארבעים עובדים ועובדות. 
ובשנת 1994 אף זכה בתואר של מפעל מצטיין באזורי פיתוח. את סוד קסמי המקצוע 
המושתת על הגינות ואמינות ועל ביצוע עבודות ברמת גימור מושלמת הוא הנחיל לבניו 

המופקדים על הניהול האסטרטגי של מפעליו.

בשנת 1999 הקים מר יששכר לוגסי מפעל נוסף לייצור ריהוט גינה מאלומיניום המעסיק 
ומספק פרנסה לעשרות עובדים, מרביתם מתושבי נתיבות.

מר לוגסי הקדיש לאורך השנים הרבה מזמנו הפנוי בפעילות ציבורית וולונטרית והוא 
חבר בעמותות העוסקות במתן עזרה וסעד לחולים ולקשישים.
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מר שמעון בן-דוד

יקיר העיר בתחום 
ההתנדבות בקהילה

 לשנת 2001

על כל אלה נמצא מר 
שמעון בן-דוד ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר שמעון בן-דוד נולד בשנת 1963 בדימונה. בשנת 1978 הגיע להתגורר בנתיבות שבה 
השלים את לימודיו התיכוניים והשתלב ב”ישיבת הנגב” תחת הנהגתו של הרה”ג יששכר 

מאיר זצוק”ל. 

כבר בגיל צעיר פיעמה בליבו של מר שמעון בן-דוד רוח ההתנדבות, ותוך כדי לימודיו 
השתלב  הוא  זו  במסגרת  בנתיבות.  האזרחי  במשמר  לפעילות  התנדב  הוא  בישיבה 
אחר  בחיפוש  מחסומים,  בהצבת  סיורים,  בביצוע  בעיר,  המשטרה  עבודת  בתגבור 
נכון  בן-דוד  שמעון  מר  העיר.  מקשישי  שמונים  של  ובתיהם  רכושם  ובמיגון  נעדרים 
היה לכל משימה, גם בשעות בלתי שגרתיות ואפילו על חשבון שעות עבודתו. לצורך 
מילוי תפקידו הוא עבר הסמכה והכשרה מקצועית במשטרת ישראל וזכה לשבחים על 

התנדבותו למען הקהילה. 

עופות,  לשחיטת  קורס  בהצלחה  וסיים  מקצוע  ללמוד  בן-דוד  מר  התפנה   19 בגיל 
שאיפשר לו להשתלב בעבודה כשוחט. במקביל הוא למד את מלאכת המוהל תחת ליווי 

ופיקוח צמוד של הרה”ג פנחס כהן, שלימים נתמנה כרב העיר.

את שירותו הצבאי המאוחר עשה מר בן-דוד ביחידה לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, 
לאחר שעבר הכשרה מקצועית מתקדמת בתחום זה. מלאכת קודש זו, שהייתה למסורת 
בבית אבותיו, דרשה ממנו כוחות רבים ותעצומות נפש, ולימים אף מצא עצמו עוסק 
בפועל במלאכת הזיהוי והפינוי של חללים הן במסגרת הצבאית והן בפעילותו בהתנדבות 

בארגון זק”א )זיהוי קורבנות אסון(. 

בתקופת לימודיו בכולל עבד מר בן-דוד בעבודות מזדמנות לפרנסתו ובין היתר עבד 
בבניין כדי לפרנס את משפחתו ברוכת הילדים בכבוד. בשנת 1986 הוא למד קורסים 
מתקדמים בעזרה ראשונה ובאופן טבעי הצטרף לפעילות התנדבותית במד”א נתיבות. 
בשנת 1989 הוא עבר לעבוד בקק”ל כמדריך ייעור ותוך כדי השתלם בלימודי בוטניקה 

בפקולטה לחקלאות בעמק חפר ובאוניברסיטת ירושלים. 

מר שמעון בן-דוד העמיק את פעולות ההתנדבות במד”א מתוך הכרה בחיוניות פעילותו 
להצלת חיי-אדם. הוא הרחיב את השכלתו ומכלול ידיעותיו בעזרה ראשונה כולל אר”ן 
)אירוע רב נפגעים(, חומרים מסוכנים, טראומה, אמבולנס טיפול נמרץ ועוד. הוא מתנדב 
תדיר במד”א כנהג אמבולנס ונכון לכל קריאה בכל שעות היממה, ואפילו רכבו הפרטי 
מצויד במכשור האזנה לקריאת חירום. מסירותו של מר בן -דוד עצומה ולא פעם עזב 
את סעודת השבת, את תפילת השבת בבית הכנסת, או יצא מביתו באישון לילה כדי 

לצאת לטפל במקרה חירום ולהציל חיי אדם.
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יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2001

הרה”ג יששכר מאיר 
זצוק”ל

על כל אלה נמצא הרה”ג 
יששכר מאיר זצוק”ל ראוי 
לתואר “יקיר העיר” נתיבות

הרה”ג יששכר מאיר זצוק”ל נולד בשנת תרפ”ז בהמבורג שבגרמניה. מוצאו ממשפחות 
רבני אשכנז. הרה”ג יששכר מאיר זצוק”ל נקרא ע”ש אבי אביו ר’ זליגמן מאיר, רבה של 
רגנסבורג שייסד את השבועון “סוכת שלומך” וערך אותו. עם פטירת הסב המשיך אביו 
ונפטר  המציק  מחמת  להימלט  שנאלץ  עד  העיתון  של  העריכה  מלאכת  את  הרב  של 
בדרך לארץ ישראל. אמו של הרב הייתה בת למשפחת הרבנים המפורסמת, משפחת 
אויערבאך. בשנת תרצ”ח עלה הרב עם משפחתו לארץ. הוא למד שנים אחדות בבית 
ספר ובגיל 14 החל ללמוד תורה בישיבת לומז’ה בפתח תקווה. באותו זמן למדו בישיבה 
ר’  כמו  שם  ידועי  רבנים  בהם  ההריגה,  מגיא  להימלט  שהצליחו  מיר  ישיבת  תלמידי 
ור’ משה שפירא. הרב מאיר נמנה עם עשרת התלמידים הראשונים  שמואל רוזובסקי 

שלמדו בישיבת פוניבז’ היוקרתית והוא נחשב לאחד העילויים שבה.

בשנת תשי”א נתמנה הרב למגיד שיעור בישיבת מונטרי שבשוויץ. משם עבר למרוקו, 
תחילה לקזבלנקה ואחר כך לטנג’יר, שם לימד והקים מוסדות תורה. בתום שלוש שנים 
בכפר  התיכונית  בישיבה  שנתיים  לימד  הוא  ארצה.  וחזר  מרוקו  את  לעזוב  נאלץ  הוא 
הרוא”ה ובשנת תשכ”א עבר לפי מצוות הרב נריה עם 17 מתלמידיו הבוגרים לנתיבות, 

שבה ייסד, והקים את ישיבת הנגב ועמד בראשה.

“ישיבת הנגב” היתה מפעל חייו של הרב שראה בה את תכלית ייעודו החינוכי. הישיבה 
הוקמה בצריף דל ובתנאים קשים, שם למדו האברכים במשך תשע שנים. אחדים מהם 
וגדלה  הלכה  הישיבה  נוספים.  תלמידים  קליטת  לאפשר  כדי  הצריף  בהרחבת  סייעו 
והצריף עימה, עד אשר הגיע מר בן יעקב ובנה את היכל הישיבה ע”ש בנו, ונבנו גם כולל 
ופנימיות.  גדול, בית מדרש, מתיבתא מהראשונות בארץ, תיכון לבנות מצפון אפריקה 
התרחבותה של הישיבה להקמת קהילה חרדית מפוארת, כללה אברכים מכל הזרמים 
היטב  מעורה  היה  והרב  התורה,  בעולם  לנתיבות  נרדף  לשם  הפכה  הישיבה  והעדות. 
בחיי הקהילה ותרם רבות להתפתחות העיר. רבים מהתושבים רואים בו כתובת ללימוד 
ולפסיקת הלכה, לעצה והדרכה, לסיוע ולמעשה חסד. את כולם הוא קיבל במאור פנים, 

בנועם הליכות וסייע להם כמיטב הבנתו ויכולתו.

יצא למרחוק  הישיבה ששמה  כתלי  בין  אל  בחום  זצוק”ל קלט  יששכר מאיר  הרה”ג 
כמרכז רוחני את האברכים שבאו ללמוד תורה. הוא נחשב לדמות רוחנית כריזמטית, 
כפוסק  לפניו  יצא  ששמו  הרב  ובפלפוליה.  התורה  ברזי  מופלגת  בקיאות  ששילבה 
הלכה ומנהיג רוחני של צאן מרעיתו בנתיבות, נמנה עם חבריו המובהקים של הבאבא 

סאלי זצוק”ל. 
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מר אברהם כהן

יקיר העיר בתחומי 
התעשייה והמסחר

 לשנת 2001

 על כל אלה נמצא 
מר אברהם כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

הוא  לימודיו  1936 בעיירה טאטוין שבטוניס. את מסלול  נולד בשנת  כהן  מר אברהם 
וללימוד  יומו ללימודי השפה הצרפתית  רוב  עשה בארץ הולדתו, כשהוא מקדיש את 
תורה בחדר. בשעות הערב למד את רזי שפת הקודש מפיו של הרה”ג מעתוק מזוז זצ”ל, 
שלימים שימש כרב שוחט בנתיבות. את לימודיו סיים ב-1953 בהצלחה ופנה לעסוק 

בנגרות. 

יחד עם משפחתו  לעלות  סבו  להפצרות  ונעתר  רכושו  את  כהן  מר  מכר   1957 בשנת 
הקטנה לארץ הקודש. באמתחתו הביא חלק מרכושו - מכונת נגרות לעיבוד עץ וגנרטור. 
עלייתו ארצה הייתה כרוכה בתלאות רבות עד לקבלת האישור המיוחל לעלות ארצה. 
ניסו   עם הגיעו לישראל התעקש מר כהן לקבוע את משכנו בנתיבות. אנשי הסוכנות 
למרות  בנתיבות.   1956 בשנת  השתקע  כהן  מר  אך  בצפון,  להתיישב  אותו  להפנות 
לנגד  הירודה שנגלתה  ולמרות החזות האסתטית  שבנתיבות שררו תנאי מחיה קשים 
עיניו - בתי פח, העדר תשתיות מים וחשמל - הוא התחבר בעבותות של אהבה למקום. 
סעד,  בקיבוץ  חקלאות  בעבודות  השתלב  הוא  עמוק,  ומיתון  משבר  ימי  הימים,  ברוח 

בקק”ל ובתחנת הניסויים בגילת.

במקביל מר אברהם כהן לא זנח את חלומו לעסוק במקצועו כנגר מוכשר המלהטט בעץ 
ובפטיש ומוציא תחת ידיו עבודות מופת. את עבודת הבכורה הוא עשה בבניית ריהוט 
והוא הקים עסק קטן  לבית הכנסת ביישוב תקומה הסמוך. ההצלחה האירה לו פנים 
ברחוב ירושלים כשמסייעים בידיו הסבא והסבא רבא. הוא החל את דרכו עם מכונת 
חיתוך וגנרטור. הנגרייה, א.כהן ובניו, התפתחה, שגשגה וגדלה מדי שנה. לצד אישיותו, 
ונועם הליכות יצא שמו של מר כהן כבעל  כדמות אהודה ומקובלת בעלת סבר פנים 

מקצוע מחונן, אמין ומיומן. 

קנתה  “פנל מטבחים”, אשר  לחברה משגשגת בשם  הימים  ברבות  הפך  העסק הקטן 
לה אחיזה בשוק הארצי והיא מצטיינת בבניית מטבחים ברמת גימור מרהיבה. החברה 
מפעילה ציוד ומיכון חדיש ואיכותי והעסק מהווה מקור פרנסה לרבים מתושבי נתיבות 

ותורם רבות להתפתחות התעשייה והמסחר ביישוב.  

חרף אמידותו, מנהל אברהם חיים שקטים וצנועים כשהוא מחשיב עד מאוד את ערכי 
המשפחה ואחדותה. מר כהן הינו בעל חסד אמיתי שאוזנו תמיד כרויה לתת עצה טובה, 

הדרכה וסיוע לרבים מהפונים אליו ברוב תבונה וביד רחבה.
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יקיר העיר בתחום 
שירותי הבריאות

 לשנת 2001

ד”ר מוריס ביטון

 על כל אלה נמצא 
ד”ר מוריס ביטון ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

ד”ר מוריס ביטון נולד בשנת 1953 בעיר קזבלנקה שבמרוקו ובשנת 1966 עלה ארצה 
והתגורר בקריות שליד חיפה. את לימודיו התיכוניים עשה בפנימייה החקלאית “שפיר” 
הוא  וכיום  רס”ן,  בדרגת  סיים את שירותו   1975 לצה”ל. בשנת  לימודיו התגייס  ובתום 
משמש כרופא במילואים. בשנת 1978 סיים תואר ראשון )B.A( בביולוגיה באוניברסיטת 
תל אביב. בשנת 1984 השלים לימודי רפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כמו כן, ד”ר 
ביטון הינו בעל תואר מסטר )M.D.A( במערכות בריאות מאוניברסיטת “קלרק” בארצות 
הברית, שאותו השלים בשנים 1994-1995. בין השנים 1990-1994 סיים ד”ר ביטון את 

לימודיו לתואר מומחה בהצלחה, והוא משמש רופא מומחה ברפואת המשפחה.

היה זה הגורל שהפגיש אותו עם נתיבות לפני כ- 30 שנה. הוא התאהב בה, קבע בה את 
נערכה הגרלה למסיימי  נפשו. בשנת 1984  נימי  והתחבר לתושביה בכל  מקום מגוריו 
ביטון שלף את  ד”ר  בנגב.  לשיפור הרפואה  הג’וינט  פרויקט  לימודי הרפואה במסגרת 
הפתק שהמילה “נתיבות” התנוססה עליו. כך הוא הגיע, בשנת 1985, לנתיבות ללא כל  

מושג מה צופנים לו החיים בעיירה.

לנתיבות הוא הגיע כרופא משפחה ועבד במרפאה הכללית. ד”ר ביטון התגלה כרופא 
מומחה הקשוב לרחשי ליבם של החולים, תוך שהוא מפגין כלפיהם חום ואהבה. ד”ר 
ביטון לא הסתפק באבחנה ובטיפול רפואי, הוא היה גם מעורה היטב בחיי החולים ונתן 
להם עצה טובה וסיוע נפשי. תוך שנה התמנה ד”ר ביטון למנהל המרפאה. לתפקיד זה 
נכנס במלוא המרץ והצליח לשפר את שירותי הרפואה ולהדגיש את הערך של שירות 
הממזג טיפול רפואי עם מעורבות בחיי הקהילה. במשך כעשור היה ד”ר ביטון אחראי על 

תורנויות הרופאים, ביניהן שירות הלילה, שזכה להצלחה רבה בנגב.

בשנת 1991 הוקמה בנתיבות מרפאת “אסיא” שתכליתה לקדם את המערך רפואי ולשפרו 
תוך שימת דגש על העמקת המודעות לבריאות הקהילה. המרפאה בניהולו מוכרת כמרכז 
להתמחות ורופאים רבים משחרים לפתחו על מנת להשלים בה את התמחותם. ד”ר ביטון 
מקיים הרצאות ומפגשים בבתי הספר ובמוסדות ציבור אחרים בהתנדבות ועל חשבון 
מחו”ל  קבוצות  ובליווי  בארגון  מסייע  הוא  הקהילתית  פעילותו  במסגרת  הפרטי.  זמנו 
ביישוב ומחוצה לו ומשמש כשגריר נאמן של נתיבות בקהילות שונות. בנועם הליכותיו 
ובסבר פניו, בזכות אדיבותו וצניעותו, בהיותו קשוב ומעורה בקהילה הוא נתחבב על 
ידי כל הזרמים והרבדים החברתיים: דתיים, חילוניים, חרדים ועולים, כולם זוכים אצלו 
ליחס אישי חם והוא משמש להם כתובת. גם בשעות בלתי שגרתיות הוא עונה לטלפונים 

ומעניק במקצועיות רבה יעוץ וטיפול רפואי לכל פונה.
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הרב ניסים מזוז ז”ל 

יקיר העיר בתחום 
שירותי הדת
 לשנת 2001

על כל אלה נמצא 
הרב ניסים מזוז ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

בלימוד  הוא עסק  חרזרירה שבטוניס.  בעיר   1914 בשנת  נולד  ז”ל  מזוז  ניסים  הרב 
ילדים כרב ומורה הוראה בחדר, עבד בכריכת ספרים ובתיקון נפות, ששימשו להכנת 

קוסקוס - המאכל המסורתי של יהודי טוניס. 

בשנת 1950 עלה הרב ניסים מזוז ז”ל ארצה. לאחר ששהה שנה בזיכרון יעקב והתגורר 
במשך שבע שנים במושב תלמים. משנת 1958 הוא קבע את מקום משכנו בנתיבות. 
בבד  בד  פועלים.  על  וכאחראי  קשישים  עם  בעבודה  פרנסתו  את  מצא  הוא  בתחילה 

שימש כחבר המועצה הדתית. 

בשנת 1960 החל לעבוד ב”חברה קדישא” בנתיבות, שבה עשה כ-33 שנים ונמנה עם 
מייסדיה. במסגרת זו, הוא ארגן והקים את מערך שירותי הקבורה, טיפח את בית העלמין 
המקומי, ערך טקסי קבורה על פי ההלכה, וסייע למשפחות אבלות ברגעים קשים של 
אובדן. הוא התבלט בצניעותו, בפשטותו, בנועם הליכותיו ובסבר פנים שהקרין על כל 
הסובבים אותו והיה מסור ונאמן לעבודתו, אותה עשה בימים ובשעות בלתי שגרתיות. 
הרב מזוז ז”ל עבד גם בשבתות ובחגים ואת מרבית לילותיו בילה בהסדרת סדרי הקבורה 

של נפטר, או בבית שכיב מרע כשהוא מלווה אותו ואת משפחתו ברגעיו האחרונים. 

הרב מזוז ז”ל היה בעל ידע ובקיאות נרחבת בהלכות קבורה ודיני אבלות ונחשב לבר-
סמכא וגדולי הרבנים סמכו על ידיו האמונות. הוא הקפיד לשמר מנהגים ומסורות של 
כל העדות והזרמים ביהדות וערך את סדרי הקבורה ברגישות ובהתחשבות בבקשות 
כל  ולדקדוקיה. במשך  קיום ההלכה לפרטיה  אך תמיד הקפיד לשמור על  המשפחה, 
תמיד  חופשה.  של  בלבד  בודדים  ימים  מספר  נטל  הוא  השנים  רבת  עבודתו  תקופת 
היה נכון לכל קריאה והתייצב בחרדת קודש למלא את משימתו, ללא טרוניה, באדיבות 
ובסבר פנים יפות. למרות גילו המופלג הוא המשיך בעבודתו זו כיו”ר ה”חברה קדישא” 

עד שנת 1993, שבה פרש לגמלאות.

הרב מזוז ז”ל היה מעורה היטב בחיי הקהילה ונתחבב מאוד על ידי קהילת יוצאי טוניס 
בנתיבות. הוא שימש בקודש כחזן וכבעל תוקע בבית הכנסת “אור החיים” במשך 25 
אנשים  שחרר  וביכולותיו  מיוחדות  סגולות  בעל  היה  הוא  תמורה.  ללא  רצופות  שנים 
רבים שבאו אליו מעין הרע ועשה להם פדיון נפש. הייתה בו חדווה מיוחדת לדבר מצווה 
והוא הקפיד לעשות צדקה וחסד עם רבים מתושבי נתיבות, שידעו לפנות אליו ברגעי 
מכאוב וברגעי שמחה. הוא ארגן טקסי הכנסת ספר תורה לבתי הכנסת, ליווה חתן וכלה 

בפיוט ובשירה וערך חופות וטקסי שבע ברכות.
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מר שלמה בן-דוד

יקיר העיר בתחומי 
הספורט והנוער

 לשנת 2001

על כל אלה נמצא 
מר שלמה בן-דוד ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

מר שלמה בן-דוד נולד בשנת 1951 בעיירה טרודאנט שבמרוקו. עלה ארצה בשנת 1962 עם 
הוריו. בנעוריו למד בבית הספר “נתיב אליהו” בנתיבות, בבית הספר “תורה ומלאכה” ובבית 
ספר “עמל” בבאר שבע. הוא בוגר מכונאות רכב וקורס מינהל טכני של משרד העבודה. בשנת 
וסיים בדרגת סמ”ר. את פרנסתו עשה  1969 התגייס לשירות סדיר בחיל הנדסה הקרבית 
כמפעיל מכונות תעשייה במפעל “רהיטי מבט” בנתיבות במשך 15 שנה ועם סגירתו עבד 

כדפס במפעל “מור פלסטיק” בנתיבות ובהמשך כאב בית בתיכון הבנות החדש.

כבר בגיל צעיר התגלה מר שלמה בן-דוד כספורטאי מחונן ורב-גוני וגילה כישרון רב במיוחד 
בתחום הכדורגל והכדורסל. בשנת 1967, והוא בן 16 שנה בלבד, כבר עלה לקבוצה הבוגרת 
של הפועל נתיבות בליגה ג’, שאת משחקיה הביתיים ערכה בבאר שבע. שם צד את עינם 
של ראשי הפועל באר שבע שהתרשמו מיכולתו הווירטואוזית ללהטט בכדור והזמינו אותו 
לשחק בקבוצת הנוער של הפועל באר שבע. מר בן דוד עשה שם חיל והצעיד את קבוצתו 
לאליפות המדינה לנוער לשנת 1968. עם חילופי המשמרות בקבוצת הבוגרים, הוא הועלה 
לשחק בתפקידי הגנה דיפנסיביים בקבוצת הבוגרים ונכלל בהרכב הקבוע של הקבוצה בין 
השנים 1969 עד 1977. גולת הכותרת של הישגיו הספורטיביים הייתה בזכיית קבוצתו פעמיים 
במשחקי  קבוצתו  את  ייצג  הוא  כן  כמו  ו-1976.   1974 בשנים  המדינה  באליפות  ברציפות 
האינטרטוטו באירופה. למרות קומתו הממוצעת, התגלה מר בן דוד כבעל כישרון גם בכדורסל 
ושיחק בקבוצות אליצור נתיבות, בית”ר אופקים ונבחרת הנוער הארצית של אליצור, שאותה 

ייצג בטורניר לנוער בגרמניה.

מר שלמה בן-דוד, ששיחק עם שחקנים בעלי שם כמו מאיר ברד, אליהו עופר, אברהם נומה, 
רפי אליה ואחרים, שימש כמושא הערצה לבני נוער רבים מנתיבות והאזור והיה מודל לחיקוי 
כספורטאי מוכשר שהתבלט בזכות ההתמדה והנחישות שלו. היה זה אך טבעי שהוא ישתלב 
בעשייה הספורטיבית בעיר. במהלכה הקים קבוצות ספורט עירוניות שכונתיות, אימן קבוצות 
בהקימו  העממי  הספורט  את  טיפח  הוא  הכדורגל.  בתורת  מדריכים  והכשיר  ונוער  ילדים 
ליגה למקומות עבודה בנתיבות וקיים פעילות ענפה בחופשות הקיץ לנוער בתחום הספורט 

העממי, החל מאתלטיקה ומרוצי אופניים ועד למשחקי כדורגל וכדורסל.

בעמותות  כחבר  ענפה  ציבורית  בפעילות  בן-דוד  מר  עסק  הספורטיביים,  לעיסוקיו  מעבר 
וארגונים וולונטריים ובעל תפקידים שונים ובהם: נציג ציבור בשיקום שכונות, נציג בבית הדין 
לעבודה, יו”ר ועד עובדי רהיטי מבטף, חבר בוועדי הורים בבתי הספר היסודיים ונציג שכונת 
נווה נוי החדשה. הוא אף נבחר כ”פעיל מצטיין” בפעילות חברתית בקהילה על ידי עמיגור 

והמחלקה לשירותים חברתיים.
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יקיר העיר בתחומי 
התרבות והפולקלור

 לשנת 2001

מר צבנג סמיון ז”ל

על כל אלה נמצא 
מר צבנג סמיון ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

 17 בגיל  בהיותו  כבר  בלט שבאוקראינה.  בעיר   1924 בשנת  נולד  ז”ל  סמיון  צבנג  מר 
ז”ל לצבא הרוסי ושירת בחיל השריון. הוא נטל חלק בקרבות  התנדב מר צבנג סמיון 
במהלך מלחמת העולם השנייה ואף זכה באותות גבורה ומדליות על אומץ לב ותעוזה 

בהם אות “מלחמת העולם השנייה” ו”הכוכב האדום”.

עוד בנעוריו הוא התגלה כבעל כישרון כתיבה מחונן ואת אהבתו זו הפך למקצועו ברבות 
הימים. בשנת 1946 החל מר סמיון ז”ל את עבודתו בתחום הספרות. בשנת 1952 יצא 
ספר שיריו הראשון. גולת הכותרת של עשייתו היצירתית באותם ימים הייתה בכתיבת 

מילים למוסיקה של מלחינים מפורסמים ברוסיה.

בד  שבאודסה.  מנצ’יקוב  ע”ש  באוניברסיטה  רכש  הוא  הספרות  בתחום  השכלתו  את 
למעלה  במשך  עיתון.  כעורך  כך  ואחר  תפוצה  רב  מחוזי  בעיתון  כעיתונאי  עבד  בבד 
מעשור הוא שימש כמנהל מכללה טכנולוגית וזכה לשבחים רבים בהצעידו את המכללה 

להישגים אקדמאיים בתחום הטכנולוגי.

באפריל 1991 הוא עלה ארצה בגל העלייה הגדול מארצות חבר העמים והתגורר במשך 
חמש שנים בעיר פתח תקווה. בשנת 1995 עבר מר סמיון ז”ל להתגורר בנתיבות ומהר 
הקהילה  של  התרבותי  אופיה  ממעצבי  לאחד  והפך  האוכלוסייה  בקרב  התערה  מאוד 

בנתיבות, שחלקם עמדו על סגולותיו הטרומיות עוד מהיכרותם עמו ברוסיה.

עם שלל יצירותיו הספרותיות של מר סמיון ז”ל נמנים למעלה מחמישים ספרים שעסקו 
בעיקר בתיעוד סיפורם של הלוחמים הווטרנים של מלחמת העולם השנייה. בשנת 1998 
יצא ספר שירים מפרי עטו “הבחירה”, אשר הפך לרב מכר וזכה לביקורות חיוביות ביותר. 

עד ימיו האחרונים הוא חיבר שירים עבור המקהלה העירונית “מנגינות הנגב”.

מר סמיון ז”ל הקים מועדון ספרותי “שופר” בו משתתפים יותר מ-15 סופרים ושוחרי 
ספרות מכל רחבי הארץ. הוא קיים ערבי תרבות ב-12 ערים בישראל מתוך מטרה להפיץ 
את מעשה הגבורה של הווטרנים, להפיץ את כתביו ולשמר את חיי התרבות והפולקלור 

הרוסי לגווניו. 

אלה  היו  “רבין”.  הספר  בית  תלמידי  עם  פעמים  מספר  ז”ל  סמיון  מר  נפגש  בנתיבות 
הווטרנים  החיילים  הגבורה המרתקים של  סיפורי  את  סיפר  מפגשים מרתקים שבהם 
משתקפים  שהם  כפי  רוסיה  יהודי  של  הקסום  והפיוטי  הספרותי  העולם  על  ועמד 

ביצירותיו. 
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יקירת העיר בתחום 
קליטת העלייה

 לשנת 2001

הגברת שרה 
ברקוביץ’ ז”ל

על כל אלה נמצאה הגברת 
שרה ברקוביץ’ ז”ל ראויה 

לתואר “יקירת העיר” נתיבות

הגברת שרה ברקוביץ’ ז”ל נולדה בשנת 1924 בכפר קטן באזור הקרפטורוס. משפחתה 
הייתה אמידה מאוד ותמכה רבות ביהודי הכפר. מבית זה היא ינקה את מקור ההשראה 
לתשוקתה העמוקה לעזור לאנשים קשי יום ומוכי גורל. לרוע מזלה, היא התייתמה בגיל 
מנגלה  של  הקשה  ידו  תחת  באושוויץ  ההשמדה  למחנה  נלקחה  נערה  ובעודה  צעיר 
הרשע. בשל חוסנה הגופני האיתן היא נלקחה לעבוד במחנה, דבר שהקנה לה תנאי חיים 
משופרים יחסית, כולל מנת מזון מוגדלת אותה היא חלקה בסתר עם ארבע מחברותיה 
שעליהן פרשה את חסותה. היא ניצלה בעור שיניה ממחנה ההשמדה ובגיל 19 נישאה 
ועברה להתגורר בעיר אירשובה, שם בילתה 28 מחייה. גם שם נרתמה הגברת ברקוביץ’ 
ז”ל לעזור ולסייע לבני הקהילה היהודיים, שחיו בחוסר כל. ביתה היה פתוח לרווחה והיא 

סיפקה מזון, חומרי הסקה ומנעלים לכל דורש.

גברת ברקוביץ’ ז”ל עלתה ארצה בשנת 1973 והתיישבה בנתיבות. לאחר חבלי קליטה 
קשים, היא מצאה את עצמה חיש מהר עוסקת בסיוע למשפחות נזקקות בעיירה. היא 
נרתמה לאסוף תרומות לנזקקים ולמרות שכבר היו לה שלושה ילדים היא יצאה לעבוד. 
בני הזוג הפרישו משכורת אחת שלמה לצרכי צדקה. בתום חמש שנות מגורים בנתיבות 
עבודתו  חסד.  איש  היה  הוא  שאף  השני,  לבעלה  נישאה  והיא  הראשון,  בעלה  נפטר 
של בעלה כפועל במאפיה איפשרה להם לחלק לחם וחלות למשפחות נזקקות כשהם 
ממשיכים במעשי חסד, עד אשר, לרוע מזלה, היא התאלמנה גם מבעלה השני. בניה 
הייתה  רוחה  אך  בגפה,  נשארה  ז”ל  ושרה  לאחר שהקימו משפחות  לדרכם  ופנו  גדלו 
איתנה. היא לא ויתרה על חיי משפחה ונישאה בשלישית. למרות שבריאותה התרופפה 
בשל מחלת לב, היא הגבירה את פעולות העזרה לעולים החדשים, שאותם היא ליוותה 

החל מגל העלייה של שנות השבעים ועד לגל העלייה של שנות השמונים המאוחרות.

שמה של הגברת שרה-רבקה ברקוביץ’ ז”ל הלך לפניה כמעין מוסד בזעיר אנפין של אישה 
אחת מלאת מרץ וחדוות חיים, שהייתה חדורה להט לעזור לכל אדם, עולה חדש או תושב 
ותיק. הייתה בה מסירות יוצאת דופן למלאכת ההתנדבות, אותה הפכה לדרך חיים ממש. 
היא שיכנה קשישים חסרי בית בדירתה הצנועה, וכיתתה רגליה למושב בית הגדי הסמוך, 
משם ליקטה ירקות כדי לחלק לנזקקים. היא גייסה מאפיות וקונדיטוריות, שהיו מספקים 

לה לחם ועוגות, אותם חילקה לנזקקים, תוך שמירה קפדנית על מתן בסתר.

היא העבירה  בית במחלקה לשירותים חברתיים.  הייתה בת  ז”ל  גברת שרה ברקוביץ’ 
למען  המחלקה  של  וחסד  צדקה  מעשה  בארגון  סייעה  נזקקות,  משפחות  על  מידע 
הנזקקים ושימשה כתובת לעולי שנות התשעים למרות גילה המופלג. היא עשתה זאת 

עד ימיה האחרונים.
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מר ישועה אזולאי ז”ל

יקיר העיר
בתחום המוסיקה

 לשנת 2001

על כל אלה נמצא 
מר ישועה אזולאי ז”ל ראוי 
לתואר “יקיר העיר” נתיבות

מר ישועה אזולאי ז”ל נולד בשנת 1931 במשפחה של מוסיקאים ונגנים מפורסמים שפעלה 
במשך דורות בעיר מרקש שבמרוקו. עוד בילדותו הפליא לנגן ולשיר בכישרון רב. חרף גילו 
הצעיר, השתלב מר אזולאי ז”ל בתזמורת שליוותה את הזמרת הנודעת זוהרה אלפסייה ז”ל 
ויחד איתה הופיע גם בחצר מלך מרוקו מוחמד החמישי. עוד בהיותו במרוקו הכשיר תלמידים 
רבים במיומנויות מוסיקליות על כלים שונים וחלקם משמשים כיום כזמרים ונגנים מהשורה 
הראשונה במרוקו. יחד עם בני משפחתו הקים מר אזולאי ז”ל תזמורת שניגנה במגוון רחב של 
סגנונות על פי מיטב הרפרטואר הערבי הפולקלוריסטי והופיעו באירועים שונים ברחבי מרוקו 

בפני קהל יהודי וערבי.

עם עלייתו ארצה בשנת 1955 הוא קבע את משכנו בנתיבות ועד מהרה נטמע היטב בנוף 
הקהילתי והטביע את חותמו על חיי התרבות המוסיקליים ביישוב תוך מתן דגש על הטמעת 
השירה הפולקלוריסטית, שימור מסורת שירת הפיוטים והבקשות והפצת השירה האנדלוסית.

מר ישועה אזולאי ז”ל הקים תזמורת המופיעה עד היום בערבי שירה ופיוט ומלווה פייטנים 
המוסיקה  של  הקסום  לעולם  הגדולה  חיבתו  מרוקו.  יוצאי  בקרב  המפורסמים  מן  וזמרים 
האנדלוסית, כמו גם הכרתו בצורך לשמר את שורשיה ולהנחילה לדור הצעיר, הובילה אותו 
ומבוגרים  נוער  בני  תלמידים,  בקרב  בהפצתה  אינטנסיבי  לעיסוק  לחייו  האחרונות  בשנים 
במסגרת אומנות לעם וגופים אחרים. הוא לימד נגינה במתנ”סים רבים בדרום הארץ בליווי 
הסברים והדגמות וזכה לשבחים רבים ובפרס היוקרתי “הצילינדר הנודד”, שבו זכו התזמורת 
כן, הוא הופיע בקונצרטים  ועוד. כמו  הפילהרמונית, הברירה הטבעית, תיאטרון באר שבע 
משותפים לו ולפסנתרנית הג’אז ליז מגנס ברפרטואר מעורב הממזג מזרח עם מערב. עם 
הקמת התזמורת האנדלוסית באשדוד שימש כיועץ וכמנהל המוסיקלי שלה, לצד פעילותו 
הענפה בקרב בני נוער בעיר. הוא הקים להקת פייטנים שצברה ניסיון עשיר בהופעות בארץ 
ובחו”ל והכשיר נגנים, מוסיקאים ופייטנים רבים מנתיבות כשהוא מנחיל להם את רזי המוסיקה 

העממית של יהדות מרוקו.

מר ישועה אזולאי ז”ל נחשב לאחד מגדולי הנגנים הווירטואוזים בארץ ומוכר כמומחה למוסיקה 
הצפון-אפריקאית על גווניה. חוקרים רבים שיחרו לפתחו ונהנו מן הידע הרב שלו במסורות 
המוסיקה של יהודי מרוקו. גם באחרית ימיו הוא המשיך לנגן ולהופיע בשילוב בניו בתזמורת 

המובילה בארץ במוסיקה האנדלוסית וליווה פייטנים וזמרים ידועי שם בארץ ובחו”ל.

ובכישוריו  נתיבות  מתושבי  רבים  בקרב  ואהודה  נערצת  דמות  היה  ז”ל  אזולאי  ישועה  מר 
המחוננים פרץ דרך לכישרונות מקומיים רבים למימוש הפוטנציאל המוסיקלי הטמון בהם.
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יקירת העיר בתחום 
ההתנדבות בקהילה

 לשנת 2001

הרבנית 
סימי אבוחצירא

על כל אלה נמצאה הרבנית 
סימי אבוחצירא ראויה לתואר 

“יקירת העיר” נתיבות

הרבנית סימי אבוחצירא נולדה בשנת הת”ש בעיר מקנס שבמרוקו למשפחת בן-שמחון. 
בשנת תשט”ו נישאה לאדמור ר’ ישראל אבוחצירא זצוק”ל במרוקו ובשנת תשכ”ו עלו 
ולימים עברו לאשקלון. בשנת תש”ל הגיעה משפחת אבוחצירא לנתיבות ומאז  ארצה 

נקשרה לעיירה בעבותות של אהבה.

עוד במרוקו יצא שמו של בעלה הרב למרחקים כעושה ניסים וכבעל סגולות טרומיות, 
שבתפילתו ובברכתו האדוקה היה מביא מזור ומרפא לחולים, פוקד עקרות, משכין שלום 
בין איש לאישתו ומסייע בעניינים אישיים וציבוריים. הרבנית סימי אבוחצירא הייתה יד 
ימינו ועזר כנגדו במשך שלושה עשורים שבהם חיה במחיצתו. הרבנית הצדקת הייתה 
אלפי  ולקבל  וללמד  ללמוד  לרב  איפשרה  הבית השוטפות  עבודות  ולצד  החיה,  הרוח 
עולים ומאמינים ששיחרו לעצתו ולברכתו. הם התגוררו בדירה צנועה וחיו חיי סגפנות 
ורוחב לב. הרבנית הייתה מקבלת את האורחים  אך ביתם היה תמיד מלא מאור פנים 
הרבים בסבר פנים יפות ובחמימות רבה. היא הייתה טורחת ועמלה בלא לאות על אירוח 
אלפי המאמינים שפקדו את בית הרב. למרות צוק העיתים וזרם המבקרים היא טרחה 
לבשל מטעמים ולאפות דברי מאפה כדי להנעים את שהותם בבית הרב. מטעמי צניעות 
תפילה  והכוונה,  עצה  שנתנה  הרבנית  בידי  הופקדה  זו  ומלאכה  נשים  הרב  קיבל  לא 

וברכה, פישרה בין איש לאישתו והייתה משענת תומכת לכל אם ובת.

משחר נעוריה התבלטה הרבנית בצניעותה ובנועם הליכותיה שהיוו נר לרגליה. את כל 
חייה, מאז נישואיה לצדיק, הקדישה והקריבה כדי לשמשו ולהיות לו משענת בפעולות 
הצדקה והחסד הרבים שגמל עם כל שוחרי ברכתו ועצתו. אישיותה ואופיה כאשת צדקה 
ורודפת שלום, התעצבה  יראת שמיים בתכלית  וענווה, מלאת  וגמילות חסדים, צנועה 
ביתר שאת תחת השראתו של הרב הצדיק. הרבנית דבקה בעשיית חסד, גמילות חסדים 
בסתר והטיית שכם לזולת ואף הקימה את עמותת “ניצוצי ישראל” העוסקת בפעילות 

חינוכית. 

ביתה הוא כתובת לאלפי מאמינים מהארץ ומהעולם והוא פתוח לכל דכפין כבימי חייו 
וכבעלת  של הצדיק. המאמינים מיטיבים להכיר את סגולותיה המיוחדות כאשת חסד 
זכות הצדיק בבחינת מאמר הגמרא: “אשת חבר כחבר”. האנשים מגיעים לקבל עצה, 
ברכה, הכוונה וייעוץ ואף שיחה בענייני התרוממות הרוח שכן חוכמת חייה והבנתה בכל 
תחומי החיים, בחיי משפחה ובזוגיות, חינוך הבנים ומידות טובות, פרצה גבולות. מעשה 
החסד והצדקה הרבים נעשים תמיד הרחק מהזרקורים תוך הקפדה על מתן בסתר ורב 

הנסתר על הנגלה. 
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יקיר העיר בתחום 
שירותי הרווחה 

והקהילה לשנת 2004

הרב שמעון כהן

על כל אלה נמצא הרב 
שמעון כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

במסגרת  בנתיבות.  ונקלט   1957 בשנת  משפחתו  עם  לישראל  עלה  כהן  שמעון  הרב 
לימודי הקודש הוא הוכשר לרבנות ולהוראה ובתוך כך למד גם הנהלת חשבונות, מנהל 

עסקים, עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה. 

הוא התגייס לצה”ל ומיד עם שחרורו מצה”ל התקבל הרב שמעון כהן לעבודה במחלקה 
שימש  בהמשך  חשבונות,  ומנהל  כמזכיר  תחילה  שימש  שבה  בנתיבות,  הסוציאלית 

כעובד סוציאלי ולימים התמנה למנהל המחלקה. 

כבוד,  גינוני  ונטול  הליכות  נעים  אדם  כריזמה,  בעלת  נערצת,  לדמות  נחשב  כהן  הרב 
שאש העזרה לזולת בוערת בעצמותיו. בתום 10 שנות עבודה מאתגרות ומלאות סיפוק 
במחלקה הסוציאלית, החליט הרב כהן לממש את כישוריו בתחום הפיננסי ופנה לעבוד 

כגזבר המועצה, תפקיד בו כיהן במשך שבע שנים רצופות בעשייה.

בהמשך סירב הרב כהן להצעה מפתה של ניהול בנק והסתפק בתפקיד סגן וממלא מקום 
מנהל בנק המזרחי בנתיבות, תפקיד בו פעל במשך עשר שנים ועשה זאת בהצלחה רבה.

בתום 26 שנות עבודה ציבורית החליט הרב כהן להגשים חלום ישן ולחזור למקורות ואל 
הספרים שמהם ינק במשך שנים רבות, ולעשייה למען הכלל. 

הרב כהן הנחשב לדרשן מחונן נענה לכל פנייה להרביץ תורה ברבים, וזאת לצד היותו 
חזן ואיש חסד, באומרו כי הכל לשם שמיים.

יקירי העיר נתיבות   
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הרה”ג יורם אברג’יל
זצוק”ל

יקיר העיר בתחום 
החינוך התורני ואהבת 

ישראל לשנת 2004

על כל אלה נמצא הרה”ג 
יורם אברג’יל זצוק”ל ראוי 
לתואר “יקיר העיר” נתיבות

ילדים.  ברוכת  למשפחה  ברוש  במושב   1956 בשנת  נולד  זצוק”ל  אברג’יל  יורם  הרה”ג 
אבותיו  ועם  הישוב  מקימי  עם  אביו שנמנה  בבית  תורני  חינוך  הרב  קיבל  נעוריו  משחר 
“חברון”  לישיבת  עבר  ומשם  מימון”  “כפר  בישיבת  למד  זצוק”ל  אברג’יל  הרב  הרוחניים. 
היוקרתית ולמד לצדם של גדולי ישראל. ברבות השנים, עבר הרב ללמוד ב”ישיבת הנגב” 

תחת הנהגתו של ראש הישיבה הרה”ג יששכר מאיר זצוק”ל. 

הרב  ברבים.  תורה  להפיץ  מנת  על  עיתותיו  את  הרב  הקדיש  צעיר  אברך  בהיותו  עוד 
אברג’יל, שנפטר לאחרונה, ניחן בכושר רטורי יוצא דופן ושמעו יצא למרחוק כדרשן מופלג 

הנטוע בהוויה המקומית. 

בשנת 1985 הקים הרב בנתיבות כולל קטן בשם “קול רינה רב פעלים” שאת משכנו קבע 
והחשובים  הגדולים  הכוללים  לאחד  הכולל  נחשב  כיום  לרשותו.  שהועמד  קטן  במקלט 
בארץ, והוא משמש בית מדרש למאות אברכים להם הקדיש הרב בימי חייו זמן ומרץ רב 

ודאג למחסורם הגשמי כדי שיוכלו להקדיש את עיתותיהם ללימוד תורה.

אברג’יל  הרב  התפנה  בעיר,  משפחות  מאות  נקלטו  שבעקבותיו  הכולל  התרחבות  עם 
זצוק”ל להקים מוסדות חינוך לילדים ברוח “ישראל סבא”. בעשור האחרון לחייו הוא שקד 
על הקמת רשת חינוך מפוארת “באר מים חיים”, הכוללת מעונות יום, גני ילדים ובתי ספר 
ברינה” ע”ש  “יבוא  לבנות שנקרא  יסודי  בית ספר  הייתה הקמת  גולת הכותרת  יסודיים. 

אימו מורתו.

הרה”ג יורם אברג’ל זצוק”ל נחשב לדמות רוחנית אהודה, מקובלת ונערצת בעיר נתיבות, 
בה הכיר כמעט את כולם, מחשובי העיר עד לדלת העם. הרב הפעיל בנתיבות עשרות 
מפעלי צדקה וחסד, עשה רבות להגברת אהבת חינם ותרם תרומה מכרעת ליצירת חברה 
בריאה, מאוחדת ומלוכדת בנתיבות. חברה המושתתת על יחסי רעות, אחווה והרמוניה בין 

כל תושבי העיר.

יקירי העיר נתיבות   
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יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2004

מר מכלוף בן חמו ז”ל

על כל אלה נמצא מר 
מכלוף בן חמו ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

מגוריו  בעיר   .1957 בשנת  ארצה  ועלה  במרוקו  ב-1930  נולד  ז”ל  חמו  בן  מכלוף  מר 
במרוקו עסק מר בן חמו ז”ל במסחר בבדים והיה מראשי הקהילה בעירו. עם עלייתו 

ארצה משפחתו שוכנה בפחונים עם ציוד מינימלי ובתנאים קשים.

בשנת 1958 הצטרף מר בן חמו ז”ל למפלגת פועלי אגודת ישראל ושימש כמזכיר הסניף 
המקומי. בשנות השמונים נבחר למועצה המקומית ושימש כסגן ראש המועצה. כחבר  
בוועדות המועצה היה מר בן חמו ז”ל כתובת לתושבים רבים שפנו אליו. הוא סייע בכל 

עת וככל יכולתו לכל פונה ותמיד עשה זאת בשמחה ובמאור פנים.

בנוסף, שימש מר בן חמו ז”ל גם כחבר המועצה הדתית, ובמסגרת זו פעל להקמת בתי 
כנסת וסייע לפיתוח הפעילות התורנית ביישוב.

בשנת 1995 פרש מר בן חמו ז”ל לפנסיה ומאז המשיך בפעילותו הציבורית בבית הכנסת. 
רבים  תושבים  לפתחו  שיחרו  והאכפתיות  האבהית  ואישיותו  הליכותיו  נועם  בזכות 

שביקשו עצה והדרכה. פעמים רבות פעל למען השכנת שלום בית בין איש לאישתו.

ז”ל נהנה מהערכה וכבוד בקרב דור המייסדים שהסתייע בו רבות  מר מכלוף בן חמו 
בשנותיה הראשונות של נתיבות. אלה עדיין מוקירים לו תודה על כך שבעתות מצוקה 

סייע בנדיבות בגמילות חסדים לנזקקים.

יקירי העיר נתיבות   
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מר אהרון פרץ ז”ל

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2004

 על כל אלה נמצא מר 
אהרון פרץ ז”ל ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר אהרון פרץ ז”ל נולד בשנת 1934 ועלה לישראל ממרוקו עם הוריו בשנת 1956 ביחד עם 
קבוצה של 20 המשפחות הראשונות שהשתקעו בנתיבות. מר פרץ ז”ל נשלח תחילה לעבוד 
בחוות הזרע. כעבור כחצי שנה נקרא לשמש כעוזרו של נציג הסוכנות היהודית, אשר אוחיון, 
שלימים היה לראש המועצה של נתיבות. מר פרץ ז”ל ניהל ביד רמה את המחלקה הטכנית 

והיה אחראי על התשתיות בעיירה ובמקביל שימש כויו”ר ועד העובדים. 

לבניין  קבלנית  חברה  והקים  במועצה  מעבודתו  ז”ל  פרץ  מר  פרש  אחדות  שנים  כעבור 
ולאינסטלציה בשם “בוני התיכון” שבמהרה הפכה לאחת החברות הגדולות בנגב בתחום זה. 
בשנים אלו, השתתף מר פרץ ז”ל גם במלחמות ישראל, כולל מלחמת יום הכיפורים ומלחמת 
שלום הגליל. בשנת 1993 הפכה “בוני התיכון” לחברה ציבורית שהונפקה בבורסה בתל אביב. 

החברה גייסה כסף והמשיכה להתפתח כשהיא בונה אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ. 

למרות האפשרויות הרבות שהיו פתוחות בפני מר פרץ ז”ל במרכז הארץ, הוא המשיך להתגורר 
בנתיבות ולפעול בה למען הציבור. בין תפקידיו ההתנדבותיים, הוא שימש כנשיא העמותה 
ממשלה  שרי  משלחת  עם  בשעתו  ז”ל  פרץ  מר  יצא  זה  בתפקיד  ישראל-מרוקו.  לידידות 
לביקור אצל חסן מלך מרוקו. במקביל הוא שימש כחבר בעמותות מקומיות, במוסדות הליכוד 

ובארגונים פילנתרופיים אחרים.

ונדיב המרבה לסייע  ידוע כאיש חסד, תורם  ז”ל, שנפטר בשנת 2014 היה  מר אהרון פרץ 
ולדאוג לנזקקים.

יקירי העיר נתיבות   
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מר אלברט אמסלם

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2004

על כל אלה נמצא מר 
אלברט אמסלם ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

מר אלברט אמסלם נולד בשנת 1935 במרוקו ועלה לישראל בשנת 1956. מר אמסלם שירת 
בצה”ל ועם שחרורו עבד בקיבוץ סעד לפרנסת משפחתו. במהלך השנים למד והשתלם עד 

לקבלת תואר גנן מוסמך. 

בהמשך השתלב מר אמסלם במועצה המקומית של נתיבות, בה עבד במשך 43 שנים תחת כל 
ראשי המועצות, והשקיע את כל מרצו בעבודה הציבורית כמנהל מחלקת הגינון וכאחראי על 
250 עובדים מוגבלים של “המשקם”. הוא ביצע את עבודתו בחריצות, בהתמדה ובכישרון רב.

במשך  שימש  בו  יצחק”,  “אהבת  הגדול  הכנסת  בית  של  הקמתו  מיוזמי  היה  אמסלם  מר 
שנים רבות כפייטן ושליח ציבור. כפייטן ידוע ובעל קול נדיר וערב לאוזן הופיע מר אמסלם 

בהתנדבות באירועים רבים, והכל לשם שמיים.

תרומתו של מר אמסלם לנתיבות ניכרת בפעילותו רבת השנים במועצה ובקהילה. מר אלברט 
אמסלם נמנה עם דור המייסדים שלמרות קשיי הקליטה הראשונים נאחזו בקרקע, התגברו 

על המכשולים, הצליחו והקימו משפחה לתפארת.

יקירי העיר נתיבות   
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יקיר העיר בתחומי 
המסחר והתעשייה

 לשנת 2004

מר עמוס כהן

על כל אלה נמצא מר 
עמוס כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מראשוני  הוא   ,1952 בשנת  לישראל  עלה   ,1944 בשנת  בטוניס  נולד  כהן  עמוס  מר 
המתיישבים במושב בית הגדי. בגיל 14 התייתם מר כהן מאביו ועול הפרנסה נפל על 

כתפיו. עם נישואיו בשנת 1964 עבר להתגורר עם רעייתו בנתיבות. 

בהיותו מעסיק  קונסטרוקציות מתכת.  “אדירם” המייצר  1988 הקים את מפעל  בשנת 
גדול המספק פרנסה לתושבים רבים קיבל המפעל שהקים מעמד של מפעל מאושר. 
על  רעפים  גגות  להשמת  “פלגג-אדירם”  בשם  נוספת  חברה  כהן  מר  הקים  בהמשך 
קונסטרוקציות פלדה. גם חברה זו שבבעלותו מספקת תעסוקה ופרנסה לעובדים רבים 

מנתיבות ומהיישובים הסמוכים. 

מר כהן הוא פטריוט מקומי שורשי הקשור בכל ליבו לנתיבות. לכן למרות שמרבית 
ההצעות  ולמרות  הארץ,  במרכז  הינם  מבצעת  שבבעלותו  שהחברה  הפרויקטים 
המפתות שהוא מקבל - הוא מתעקש להמשיך לגור בנתיבות שבה גדל ואליה הוא 

קשור בכל נימי נפשו. 

ביחידה  עמותה  כחבר  כהן  מר  שימש  ארוכה  תקופה  במשך  הרבים,  עיסוקיו  למרות 
לפיתוח כלכלי בנתיבות וכחבר בוועד בית הכנסת “מקור חיים”. 

בנוסף, מסייע מר כהן למוסדות וגופים ציבוריים רבים, מקפיד להעניק מתן בסתר והוא 
אחד האישים המוערכים והאהובים ביותר בעיר נתיבות. מר כהן פתוח לכל פנייה ובקשה 

המופנית לעברו והוא עושה הכל בחיוך המקרין אהבה רבה לסובבים אותו.

יקירי העיר נתיבות   
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מר יצחק רוט

יקיר העיר בתחום 
שירותי הבריאות

 לשנת 2004

על כל אלה נמצא 
מר יצחק רוט ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

בשנות  לונדון  על  הגרמניות  במהלך ההפצצות  באנגליה, שם שהה  נולד  רוט  יצחק  מר 
מלחמת העולם השנייה. בנעוריו נשלח מר רוט על ידי תנועת “בני עקיבא” לקורס מדריכי 
ובתוך כך התחתן. בשנת  נוער בירושלים, חזר לשמש כקומונר באנגליה במשך שנתיים 

1957 עלה לישראל עם רעייתו והתיישב בקיבוץ לביא שבגליל התחתון. 

לשני  נרחב  ביטוי  הנותן  מתאים  אתגר  רוט  מר  מצא  והתלבטויות  חיפושים  מסע  בתום 
המקומית  המועצה  כתברואן  לעבוד  החל  והוא  והחינוכית,  המשפטית  הכשרתו:  תחומי 

בנתיבות. 

למרות השוני ברקע התרבותי וההשכלתי הבסיסי, מר רוט חינך ועודד את ילדיו להתערות 
השליחות  תחושת  מתוך  בנתיבות.  המקומית  מההוויה  חלק  ולהיות  השכונה  ילדי  בין 
שפיעמה בליבו ביתו פתוח לאורך כל השנים לעזור לעולים חדשים מכל קצוות העולם 

להיקלט בארץ בכלל, ובנתיבות בפרט. 

נחישותו במילוי תפקידו ורדיפת השלמות שלו היו לו לרועץ, והוא נאלץ לספוג עלבונות 
ממתנגדיו  רבים  הפכו  מהרה  עד  אולם  כמופרזות,  לעיתים  שנתפסו  לדרישותיו  ועוינות 

למעריציו על נחישותו, נאמנותו לתפקיד וכושר התמדתו בשימור איכות החיים ביישוב.

התנדבות  בפעולות  הפרטי  מזמנם  להקדיש  צביה  ורעייתו  יצחק  ממשיכים  היום  עד 
והסביבה  החיים  איכות  לשימור  הדורות  כל  בני  את  לחנך  וממשיכים  שונים  בתחומים 

בנתיבות. 

יקירי העיר נתיבות   
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יקיר העיר בתחומי 
המוסיקה והפולקלור

 לשנת 2004

מר לב בלומברג ז”ל

 על כל אלה נמצא מר 
לב בלומברג ז”ל ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר לב בלומברג ז”ל נולד בשנת 1927 בעיר גומל שבבלארוס. כבר בהיותו נער הוא 
אותר כבעל כישרון מוסיקלי יוצא דופן, נשלח ללימודים מוסיקליים וסיים במקביל 
סיים  בהמשך  לימודיו  במסגרת  פסנתר.  לימודי  שנות  חמש  העיוניים  ללימודיו 
בלומברג  מר  לאקורדיון.  כמורה  מוסיקה  להוראת  במכללה  לימודים  בהצטיינות 
30 שנים שבהן העמיד דור שלם של מוסיקאים  ז”ל עבד כמורה למוסיקה במשך 

מוכשרים ומיומנים. 

עברה   1994 בשנת  בחולון.  משפחתו  עם  תחילה  התגורר  לישראל  עלייתו  עם 
משפחת בלומברג להתגורר בנתיבות. עם הגיעו התחבר מר בלומברג ז”ל לנתיבות 
בכל נימי נפשו, הוא התערה היטב בחיי הקהילה והביא לידי ביטוי בכל ההקשרים 
ומיומנותו  הבולטים  כישוריו  בזכות  המוסיקליים.  וכישרונותיו  כישוריו  את  גם 
הרבה בהוראת מוסיקה מצא מר בלומברג ז”ל את מקומו כמנצח מקהלה במחלקת 

הקליטה העירונית של נתיבות.

במסגרת זו הוא יזם ואף הקים את מקהלת “מנגינות הנגב”, הפועלת למעלה מעשר 
45 ועד ותיקי גיל הזהב. ליבה של  שנים ומונה למעלה מ-45 משתתפים בגילאים 

מקהלה זאת היה שרביט המנצחים בידו הבוטחת של מר בלומברג ז”ל. 

שניצח  ז”ל,  בלומברג  מר  של  מאומצת  עבודה  פרי  היא  המקהלה  של  הצלחתה 
עליה והקפיד לשמור על גיבושה החברתי של החבורה גם מעבר לשעות פעילות 
במטרה  שונות,  בשפות  וצלילים  שירים  מתנגנים  המקהלה  ברפרטואר  המקהלה. 

לקרב לבבות ולהרחיב מעגלים קהילתיים, ולא רק ליצור פעילות תרבותית.

יקירי העיר נתיבות   
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מר מערבי ג’בלי ז”ל

יקיר העיר בתחומי 
המוסיקה והפולקלור

 לשנת 2004

על כל אלה נמצא מר 
מערבי ג’בלי ז”ל ראוי 

לתואר יקיר העיר” נתיבות

מר מערבי ג’בלי ז”ל נולד ב-1936 בטוניס, הוא עלה לישראל בשנת 1957. משחר נעוריו 
ג’יבלי ז”ל למוסיקה ובגיל 14 רכש את כלי הנגינה הראשון שלו – העּוד. את  נמשך מר 
הופעותיו הראשונות עשה כילד בהילולת הג’ריבה של בית הכנסת המרכזי בג’רבה. הפליא 

בקולו המיוחד בשירה בפני קהל החוגגים הגדול וליווה את שירתו בנגינה על עוד. 

בגיל 20 עלה מר ג’בלי ז”ל ארצה, ובעוד אחרים העמיסו לדרך את תכולת ביתם היה הוא 
צמוד לעּוד, הפריט היקר ביותר לליבו. בנתיבות זיהו עד מהרה את כישוריו הבולטים של 
מר ג’בלי ז”ל והזמינו אותו להנעים את השמחות שנחגגו בחצרות הבתים. לאחר שירותו 

הצבאי הוא נישא לבחירת ליבו, בת מושב בית הגדי. 

ז”ל כלל שירים בטוניסאית, מצרית ומרוקאית.  ג’בלי  הרפרטואר העשיר והמגוון של מר 
הוא ניחן בקול מיוחד ובשמיעה מוסיקלית נדירה. החינה הטוניסאית בביצועו היא חוויה 

פולקלוריסטית מיוחדת במינה. 

בעקבות אהבתו העזה למוסיקה הקים מר ג’בלי ז”ל את להקת “הניצחון” אחת הלהקות 
המזרחיות הראשונות בישראל, שעם חבריה נמנו הכנר ישועה אזולאי ז”ל והמתופף כדורה 
חורי. מערבי ז”ל כיכב בלהקה זאת כסולן וכנגן עּוד. הלהקה פעלה במשך עשרים שנה, 
סחפה את הקהל ורשמה הצלחות גדולות בהופעותיה ברחבי ישראל. במהלך שנים אלו 

הכשיר מר ג’בלי ז”ל דור שלם של מוסיקאים ונגנים, בחלקם תושבי נתיבות. 

יקירי העיר נתיבות   
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יקירת העיר בתחום 
ההתנדבות בקהילה

 לשנת 2004

הגברת אנג’ל אלון

על כל אלה נמצאה הגברת 
אנג’ל אלון ראויה לתואר 

“יקירת העיר” נתיבות

הגברת אנג’ל אלון נולדה ב-1950, עלתה ממרוקו בגיל 11 ונקלטה באשקלון. בגיל 
את  בנו השניים  וכאן  בנתיבות עם בעלה,  להתגורר  ועברה  אלון  גברת  נישאה   18

ביתם. 

בשל  ולסביבתה.  לשכנותיה  ולסייע  להתנדב  אלון  הגברת  אהבה  בילדותה  עוד 
מעשיה אלה ופעילותה הברוכה והאהבה לזולת השופעת ממנה היא נתבקשה על 
ידי מחלקת הרווחה לשמש כ”משפחת אומנה” לתינוקות ולילדים שלא שפר גורלם, 
התעללות.  בשל  הביולוגית  ממשפחתם  שנלקחו  וכאלו  נטושים  תינוקות  וביניהם 
מזה  זאת  משימה  ומבצעים  לתפארת  אומנה  משפחת  מהווים  ובעלה  אלון  גברת 
שנים רבות במסירות רבה ועם הרבה אהבה, חום ואכפתיות, שאותם הם משקיעים 

בתינוקות וילדים אלו במקביל להשקעה ההורית בשמונת ילדיהם. 

הבנים”,  “אם  הכינוי  דבק  ילדים,  של  רבות  בעשרות  שטיפלה  אלון,  אנג’ל  בגברת 
שלא  ואהבה  חום  להם  ומעניקה  רבות  נפשות  המצילה  חסד  כאשת  מוכרת  והיא 

קיבלו מעולם מהוריהם. 

שרוח  ואוהבת  חמה  משפחה  שגידלה  לאישה  ומופת  דוגמה  היא  אלון  גברת 
ההתנדבות היא מאבני היסוד של ביתה.

יקירי העיר נתיבות   
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מר דוד מלכה

יקיר העיר 
בתחום הנוער

 לשנת 2004

על כל אלה נמצא מר 
דוד מלכה ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

הנוער”  “עליית  דרך   1949 בשנת  לארץ  עלה  במרוקו,   1938 בשנת  נולד  מלכה  דוד  מר 
והתיישב בקיבוץ אפק של השומר הצעיר. את שירותו הצבאי עשה בנח”ל המוצנח. בשנת 

1956 השתחרר מצה”ל וחזר לעבודה בקיבוץ.

בשנת 1959 נבנה צריף סניף הנוער העובד והלומד ברחוב אבוחצירא בנתיבות ומר דוד 
מלכה נשלח אליו מטעם קיבוץ אפק כדי לנהל את הפעילות. מר מלכה פעל ללא לאות 
לחינוך הילדים ובני הנוער ללימודים, לאהבת הארץ ולציונות. בתקופת השיא מנה הסניף 

בניהולו כ-600 חניכים.

בשנת 1961 נקרא מר מלכה לשמש כמנהל שירות התעסוקה בנתיבות. התקופה הייתה 
קשה, מחסור ואבטלה היו בכל פינה, והוא טיפל באופן אישי בכל אזרח שפנה אליו ודאג 

לתעסוקה ולהכשרה מקצועית של התושבים כעובדים.

במהלך 35 שנות עבודתו פעל מר מלכה ללא לאות לפתרון בעיות העובדים. בלילות נתן 
דוגמה אישית לרוח האזרחית האכפתית שלו והצטרף למשמר האזרחי. 

גם כיום כשהוא בפנסיה, ממשיך מר דוד מלכה לתרום לחברה ולקהילה.
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"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך 
תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, 

ואין איש שאין לו נר. 
וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו 

לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, 
ולהדליקו לאבוקה גדולה 

ולהאיר את העולם כולו" 
       
   הרב קוק
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מר רחמים חדד

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2007

על כל אלה נמצא 
מר רחמים חדד ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר רחמים חדד נולד בשנת 1935. בשנת 1962 עלה לישראל עם רעייתו והחל לעבוד בבנק 
“המזרחי” - סניף הבנק הראשון בנתיבות, שבו כיהן כסגן מנהל הבנק עד 1969. מר רחמים 
חדד הוא איש פיננסיים בקיא ומומחה. בבנק צפו לו עתיד מזהיר, אך הוא פנה לתחום 
“נתיבי הנגב בע”מ” במשך שנים  הניהולי. מר חדד שימש כמנכ”ל חברת תובלה ארצית 
רבות, ובשנת 1988 הקים בנתיבות את “נתיבי אור” - מפעל מאושר לצורפות שהעסיק 15 
עובדים מקומיים. תכשיטי המפעל הוצגו בתערוכות בינלאומיות ושווקו בהצלחה באירופה 

ובארצות הברית.

עם  מיד  ציבורית  לעשייה  חדד  מר  נרתם  השנים,  לאורך  התובענית  לעבודתו  במקביל 
עלייתו ארצה. תחילה שימש כיו”ר עמותת “אהבה וחסד” - קופת גמ”ח שהעניקה באותה 
תקופה סיוע כלכלי למשפחות נזקקות רבות שהפרנסה לא הייתה מצויה בכיסם. בשנת 
אליהו”,  ו”נתיב  יצחק”  “נתיב  בבתי הספר  הורים  ועד  יו”ר  לתפקיד  מר חדד  נבחר   1965
ובמשך 14 שנים דאג לצורכי בית הספר תוך פעילות נמרצת להעמקת מעורבות ההורים 
בנעשה בין כתליו. בתקופה זו פעל רבות להזרמת תקציבים לבתי הספר, להקמת מגרשי 
הספר.  לבתי  מחשבים  להכנסת  הדומיננטיים  הפעילים  בין  היה  ואף  ומשחקים  ספורט 
ועד  כחבר  לבחירתו  הובילו  המשובחת  הארגונית  ויכולתו  שצבר  הידע  העשיר,  ניסיונו 

הורים ארצי במשך חמש שנים. 

וכגזבר  המועצה  יו”ר  כסגן  ושימש  הדתית  המועצה  כחבר  חדד  מר  כיהן   1971 משנת 
ועל רקע מעורבותו הפעילה להעמקת שירותי  איש כספים מעולה,  בהיותו  בהתנדבות. 
כחבר  פעם  אחר  פעם  ונבחר  לקהילה  הייחודית  בתרומתו  להכרה  חדד  מר  זכה  הדת, 
חדד  מר  כיום משמש  הדתיות.  המועצות  לפירוק  עד  שנים,   33 במשך  הדתית  במועצה 

כגבאי בית הכנסת המרכזי “בית יעקב” שבו החל לפעול בצעירותו. 

מר חדד מעורה היטב בחיי הקהילה, הוא מכיר את התושבים ונהנה ממעמד יוצא דופן בקרב 
התושבים הוותיקים שרואים בו כתובת לקבלת עזרה, להשאת עצה ולהסדרת ענייניהם 
מול הרשויות. את כל אלו עושה מר חדד במסירות אין קץ, מתוך תחושת שליחות אמיתית, 
בסבלנות ובסבר פנים יפות. מר חדד משמש כמנכ”ל מוסדות “מגן ישראל” ו”ברית כהונה” 
החינוך,  במוסדות  הלומדים  מ-150 תלמידים  יותר  בתוכם  תורניים שמאגדים  מוסדות   -

בפנימייה ובכולל האברכים. 

וקשריו  ההתנדבותית  בפעילות  שהשקיע  הרב  הזמן  הזו,  הענפה  הפעילות  למרות 
המסועפים שהקנו לו מעמד חברתי נחשב, מר חדד הינו איש חם ועממי שאינו מוותר על 

תחביבו - לשבת עם ותיקי העיר ולשחק דמקה. 
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יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2007

מר מסעוד לוגסי 

על כל אלה נמצא 
מר מסעוד לוגסי ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות

עם  לישראל  עלה   1956 בשנת  במרוקו.   1931 בשנת  נולד  לוגסי  מסעוד  מר 
מאוחרת  לילה  בשעת  בנתיבות.  להתגורר  שהגיעו  הראשונים  בין  והיה  משפחתו 
חיטה.  שדות  צמחו  שסביבה  הצעירה,  לעיירה  במשאית  לוגסי  משפחת  הגיעה 
למרד  גרמו  המתיישבים,  לראשוני  כבתים  לשמש  היו  שעתידים  הפחונים,  מראה 
בין העולים החדשים וחלקם סירבו לרדת מהמשאיות. מר לוגסי שהיה בין חלוצי 
ישראל שעליה חלמנו,  לארץ  “הגענו  לעמיתיו.  נתן את האות  היורדים מהמשאית 
בפנים  לוגסי  מר  להם  אמר  נלין”,  כי  לנו  מה   – החלום  את  כשהגשמנו  ועכשיו 

חמורות סבר. 

משפחת לוגסי נכנסה לגור בפחון בגודל של 15 מ”ר ולאחר כשנה עברה להתגורר 
במבנה קבע שבנו בני המשפחה בעצמם. עד מהרה נתגלה מר לוגסי כמנהיג נמרץ 
של ראשוני המתיישבים, שעבדו בהכשרת הקרקע לבניית בתים חדשים, ותושייתו 
זירזה משמעותית את העבודה. במקביל נטל מר לוגסי חלק בפעולות ההגנה על 
שנחשב  מקצוע   – הבנייה  לעבודות  לוגסי  מר  גויס  הקרקע  הכשרת  עם  היישוב. 
הבנייה  מקצועות  בכל  השתלם  הוא  ימים.  באותם  העולים  בקרב  לאטרקטיבי 
ובתוך כשנה וחצי היה שותף לבנייתם של 350 בתים ומבנים ציבוריים ברחובותיה 
הוותיקים של נתיבות ואף נבחר לאיגוד פועלי הבניין בתל אביב. בשנת 1967 פרש 
קיבוצי  היתר עם  בין  לדרך עצמאית, שבה עבד  ופנה  לוגסי מעבודתו כשכיר  מר 
הסביבה שרחשו לו כבוד רב על מקצועיותו. הוא נחשב לבר סמכא בתחום הבנייה 
ורבים מהגופים הציבוריים ומהקבלנים שיחרו לעצותיו המקצועיות והמועילות. מר 
לוגסי קשר את גורלו עם ענף הבנייה מתוך תחושת שליחות והכרה בהכרח לבנות 
את הארץ ולחזק בה את שורשי קיומנו. למרות שחלה, הוא סירב בעקשנות לעצת 

רופאיו, שהציעו לו 65% נכות, והמשיך לעסוק בבניין הארץ עד שהחלים. 

מר לוגסי נרתם להקמת ה”חברה קדישא” בנתיבות וכינוס היסוד שלה נערך בביתו 
ביחד עם אליהו אילוז ז”ל ושלמה אדרי ז”ל. מר לוגסי נהג לגמול חסד עם משפחות 
נזקקות. במקביל, התנדב גם להג”א של אותם ימים וסייע רבות בהגנת היישוב לפני 

מלחמת ששת הימים. 

להשכיל  אותם  ודירבן  ילדיו  לחינוך  שהתמסר  חם  משפחה  איש  הוא  לוגסי  מר 
הארץ  מאהבת  הפועלים  וישרים,  ערכיים  אנשים  להיות  בעיקר  אך  וללמוד, 

ובמסירות הנפש למענה. 
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חסידים”  “אוצר  בישיבה  שנה   14 למד  הוא  במרוקו.   1945 בשנת  נולד  וקנין  חביב  מר 
בקזבלנקה שבמרוקו. בשנת 1963 עלה לישראל והגיע עם משפחתו לנתיבות המתפתחת. 
במועצה  לעבודה  ז”ל  אריה  בן  חיים  ר’  דאז  המועצה  ראש  ידי  על  נקלט  שבוע  כעבור 
המקומית כגובה מיסים ומים. העבודה הייתה מתישה, אך היא סייעה למר וקנין להעמיק 

את היכרותו עם תושבי העיירה. 

באותם ימים דלי אמצעים ונטולי טכנולוגיה ומיחשוב, הגוֶבה כיתת רגליו מבית לבית כדי 
לגבות מהתושבים את המיסים. במפגשים אישיים עם המשפחות, נחשף מר וקנין לבעיות 
האישיות של התושבים והתגלה כאדם קשוב ורגיש היודע גם לסייע ולהשיא עצה טובה. 

לפעמים היה מר וקנין “משבית” עצמו ממלאכה ומתגייס לעזור למשפחה במצוקה. 

מר וקנין נטמע היטב במערך הארגוני של עובדי המועצה המקומית. הוא התגלה כאדם 
חרוץ, מתמיד, מסור ויעיל, המיטיב לבצע את המשימות שהוטלו עליו. הוא השקיע מאמץ 
וזמן רב בהרחבת השכלתו ועבר קורסים והשתלמויות רבות בהנהלת חשבונות ובתחום 

הפיננסים. 

על רקע חריצותו וכישוריו המיוחדים התקדם מר וקנין במעלה התפקידים במועצה ושימש 
בין היתר כמנהל מחלקת הגבייה, כמנהל חשבונות וכמנהל כוח אדם, ותמיד זכה לשבחים 
ולהוקרה על עבודתו המסורה. בתום 27 שנות עבודה בשירות המועצה הוא פרש לפנסיה 

מוקדמת ופנה לעסקים פרטיים. 

ואדם  ואחראי  מסור  עובד  ומתחשב,  רגיש  כמנהל  וקנין  מר  על  מעידים  העירייה  ותיקי 
בעל סגולות טרומיות שתמיד מקבל את הפונים אליו בסבר פנים יפות ובקשב רב. דרכי 
התנהלות אלה הוא השריש גם בקרב עובדיו הכפופים לו, כשהוא משמש דוגמה ומופת 

לעובד ציבור המעמיד את השירות לתושב בראש סדר העדיפויות. 

מר וקנין מעורה בחיי הקהילה ופועל רבות כדי לסייע לתושבים הפונים אליו. את כולם 
הוא מקבל בחום רב ומאיר להם פנים. הוא איש משפחה חם המתבלט בצניעותו ואינו תר 
גינונים של כבוד. למרות עיסוקיו התובעניים כעובד ציבור הנדרש לעבוד בשעות  אחר 
בלתי שגרתיות, הוא העניק לילדיו סביבה חינוכית תומכת ונתן להם את מירב הכלים כדי 

שיצליחו בחייהם. 
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לנתיבות  הגיע  מונטג  הרב  בישראל.   1957 נולד בשנת  מונטג שליט”א  הרה”ג שמואל 
כבחור צעיר כדי ללמוד ב”ישיבת הנגב” בראשות הרה”ג ראש הישיבה הרב יששכר מאיר 
זצוק”ל, ששמו נודע למרחקים כמחנך דגול לערכי תורה, הליכות, דרך ארץ, אהבת האדם 
והארץ. כבר בצעירותו, התגלה הרב מונטג כעילוי והוא נמנה עם תלמידיו המובהקים 
של מרן ראש הישיבה. לאחר נישואיו בנה את ביתו בנתיבות והקים עם רעייתו משפחה 

לתפארה המחנכת את ילדיה על ערכי תורה במוסדות החינוך התורני בנתיבות. 

כאדם  הנאצלת  ולדמותו  הטרומיות  למידותיו  המעמיקה,  הלמדנית  לאישיותו  הודות 
מאיר פנים הקשוב לזולתו, מונה הרב מונטג ברבות השנים לעמוד בראש הכולל הגדול 
והמפורסם ליד “ישיבת הנגב” והעמיד דור שלם של תלמידים תוך מסירות נפש רבה. 
הרב לומד במשותף עם תלמידיו, מוסר שיעורים ומשמש להם מורה דרך, פוסק הלכה, 

יועץ ומנחה. אוזנו כרויה אל כל אברך ונער והוא מצוי היטב בעניינם.

תורה  ובני  אברכים  של  רבות  לעשרות  ומשיכה  השראה  מקור  מהווה  הנגב”  “ישיבת 
כשהרב  וזרמים,  עדות  הבדלי  וללא  בחום  בה  נקלטים  והם  בצילה  להצטופף  שבחרו 
מונטג  משפחת  של  ביתה  והרוחנית.  הגשמית  בקליטתם  ראשון  כינור  משמש  מונטג 

פתוח תמיד והוא מקבל בנועם ובסבר פנים יפות את כל הפונים אליו.

לפני מספר שנים החליט ראש הישיבה למנות רב לקהילה החרדית בנתיבות, שיעמוד 
לימינה, ינהיגה וידאג לצרכיה. היה זה רק טבעי שראש הישיבה יטיל את המשימה כבדת 
האחריות הזו על הרה”ג שמואל מונטג שליט”א. עם קבלת המינוי הרשמי נטל על עצמו 
הרב מונטג את הטיפול בכל ענייני הקהילה, ובעיקר בתחום החינוך. הרב נושא בעול 
שעות  בכל  לרווחה  פתוח  ביתו  והקרבה.  נפש  מסירות  תוך  גמורה  ובאהבה  בהכנעה 
הוא מכתת  לצלצל,  אינם חדלים  בביתו  והלילה לטפל בצאן מרעיתו. הטלפונים  היום 
רגליו ממקום למקום ועושה זאת בסבלנות ובמאור פנים מתוך אהבת ישראל ותחושת 
של  בסוגיות  המעמיק  מחונן  ודרשן  מלמד  הוא  מונטג  הרה”ג שמואל  גדולה.  שליחות 
הלכה פסוקה וחקרנית, אולם עיקר ייחודו ביכולת להתאים את רמת הלימוד לשומעיו, 

כך שרבים מתושבי העיר נוהרים לשמוע ממנו דברי תורה. 
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עלה  אתיופיה.  שבדרום  אוגרא  במחוז  בכפר   1940 בשנת  נולד  מהדנא  סמואל  הֵקס 
לישראל במסגרת “מבצע שלמה” בשנת 1991 והתיישב ביישוב השכן מעגלים. עד מהרה 
נתגלו סגולותיו המיוחדות של הֵקס מהדנא כמנהיג רוחני, כמורה דרך וכאדם בעל השפעה 
קליטה  מקשיי  ימים  באותם  שסבלו  מאתיופיה,  העולים  של  חייהם  דפוסי  על  מעצבת 

במישור הפיזי והחברתי. 

והוכר  בנתיבות  אתיופיה  עולי  של  הרשמי  למנהיגם  מהדנא  הֵקס  התמנה   1993 בשנת 
על ידי ממשלת ישראל והרשות המקומית כֵקס העדה - תפקיד שמשמעותו רועה רוחני 

ומנהיג קהילתי-חברתי. 

הֵקס מהדנא הוא נצר למשפחת ֵקסים נחשבת באתיופיה. לפי המסורת, תפקיד זה עובר 
המסורת  התורה,  את  ארוכות  שנים  למד  הוא  הנרכשים.  כישוריו  לפי  הבן  אל  בירושה 
היהודית, ההלכות ומנהגי הקהילה, ובתום לימודיו הוסמך להמשיך בדרכי אביו ולהתמנות 

לֵקס. אחיו של הֵקס סמואל השתלבו אף הם כֵקסים, האחד בקריית גת והשני בכרמל.

הֵקס מהדנא הוא מנהיגה הרוחני הרשמי של הקהילה האתיופית בנתיבות והוא מפעיל 
בית כנסת שבו הוא מעביר שיעורי תורה, פוסק הלכות ועוסק בניהול השוטף של הקהילה 
תוך הקשבה רבה לצרכיה והבנה לבעיות הייחודיות המאפיינות את הקהילה האתיופית 
כחברה וכמשפחות בודדות. הֵקס סמואל משקיע ימים ולילות כדי לגייס את המשאבים 

הנדרשים לקיומו של בית כנסת לפי מסורת הקהילה האתיופית. 

ובהתערותם בחברה  בני הקהילה האתיופית  דור העתיד של  רואה בחינוך  הֵקס מהדנא 
יועץ  להן  משמש  המשפחות,  עם  רציף  קשר  מקיים  הוא  בהנהגתו.  ומכריע  מרכזי  יעד 
ומורה דרך, מלמד נערים לבר מצווה ומקיים קשר עם מוסדות החינוך והגופים הציבוריים 
הייחודיות  בבעיותיהם  תוך התחשבות  ילדי הקהילה  חינוך  את  לקדם  בנתיבות, במטרה 

ושמירה על המורשת המפוארת של העדה. 

עם התפקידים שהֵקס מהדנא מבצע בשירות הקהילה נמנים: עריכת שטרי אירוסין, 
אמירת   - ולהבדיל  שמחה,  בימי  דרשות  ונשיאת  יולדות  של  ההיטהרות  טקס  קיום 
דברי הספד בלוויות ואזכרות ועריכת השכבות לנפטרים. הֵקס מהדנא מוסמך מטעם 
הרבנות הראשית להעיד על אילני היוחסין של בני הקהילה ובכך לקבוע מי הוא יהודי 

ודאי וביהדותו של מי יש ספק. 
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בבית  שינק  החינוך  בהשראת  במרוקו.   1933 בשנת  נולד  ז”ל  בוסקילה  יהודה  הרב 
בתורה  לעילוי  נחשב  אז  וכבר  ומצוות  תורה  ללימודי  נעוריו  את  הקדיש  הוא  הוריו, 
ומחנכיו צפו לו עתיד מזהיר. בגיל 16 הוסמך הרב בוסקילה ז”ל לרבנות על ידי הרב 
ז”ל  בוסקילה  הרב  בישראל.  הדין  בתי  אבות  כראש  כיהן  שלימים  אלמליח,  אברהם 
שימש בקודש את קהילתו שבמרוקו כחזן, פייטן ומלמד לילדים בחדר ובתלמוד תורה 

והתמחה כשוחט שנדד בין ערי מרוקו, שחט, הורה הלכה והשגיח על הכשרות. 

למרות מעמדו הרם בקהילה כרב וכמורה הלכה מבוקש, הוא נתמלא כמיהה לעלות 
לארץ ישראל ובשנת 1957 הגיע עם משפחתו ארצה. לאחר מסע תלאות רווי יסורים, 
בחינות  ובתום  בטבריה  הרב  התיישב  איטליה,  המעבר  בארץ  בתו  את  שכל  שבו 

מדוקדקות הוסמך לרבנות על ידי מרן הרב קוק זצ”ל.  

מגוריו  את  להעתיק  בו  הפצירו  לבקרו  שהגיעו  נתיבות  מהעיירה  משפחתו  קרובי 
לנתיבות ולשמש כשליח ציבור בבית הכנסת שנבנה על ידי מועצת הפועלים. לאחר 
התלבטות קשה נעתר הרב לבקשה, נטש עבודה ומשרה מכובדת בטבריה ועבר עם 
בית  ציבור באותו  משפחתו להתגורר בנתיבות. מאז הוא משמש בהתנדבות כשליח 

כנסת מזה עשרות בשנים.

הרב בוסקילה ז”ל היה חביב על סביבתו, התבלט בצניעותו, ניחן במאור פנים ובלהט 
מופגן לסייע לזולת, לשאת דרשות בבתי מדרש, לערוך חופות, להכשיר ילדי בר מצווה, 
- לשאת דברי הספד  ולהבדיל  ובבתי שמחה, לערוך שחיטה,  לפייט בבריתות מילה 

בבתי אבלים. התמסרותו לצורכי הציבור נעשתה ללא סייגים ובהתנדבות מלאה. 

לפרנסתו עבד הרב בוסקילה ז”ל במועצת הפועלים. בשנת 1977 חלה ונאלץ לפרוש 
ביתו,  הקהילה.  למען  הענפה  ההתנדבותית  מפעילותו  ידיו  משך  לא  אך  מעבודתו 
כל  של  ולבבי  חם  לאירוח  לרווחה  פתוח  היה  ולחכמים,  לרבנים  ועד  כבית  ששימש 
דכפין, החל מתושבים מהשורה וכלה באישים רמי מעלה, ביניהם מנהיגי העבר שהלכו 
מגדולי  היה  ז”ל  בוסקילה  הרב  אשכול.  ולוי  ספיר  פנחס  גוריון,  בן  דוד   – לעולמם 
המלמדים. הוא העמיד דור של תלמידים והיה משומעי לקחו של המרא דאתרא הרב 
במתן  חופות,  בעריכת  הקהילה  את  בקודש  לשרת  אותו  שרתם  זצוק”ל,  צבאן  כדיר 

שיעורי תורה והסמכת תלמידים לרבנות ולשחיטה. 
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ר’ יצחק חורי

יקיר העיר בתחומי 
החינוך והקהילה

 לשנת 2007

על כל אלה נמצא 
ר’ יצחק חורי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

ר’ יצחק חורי נולד בטוניס, עלה ארצה בשנת 1957 והתיישב עם משפחתו במושב זימרת. 
בתום שנתיים, עם סיום לימודיו בסמינר למורים בגבעת וושינגטון, החל מר חורי לעבוד 
כמורה ומחנך בבית הספר “נתיב יצחק” ועשה זאת במשך כשבע שנים. אהבתו הגדולה 
לחינוך, מעורבותו בחיי הקהילה של העירייה והערכת התושבים אליו, גרמו לו לקשור את 
גורלו עם נתיבות והוא עבר להתגורר בה עם משפחתו. בנה בית והקים משפחה לתפארת. 

כשנה לאחר שעבר לנתיבות הציעו לו פרנסי היישוב וראשי משרד החינוך לנהל את בית 
הספר היסודי “נתיב אליהו”, שכלל כמה צריפים ופחונים בקרבת בית הכנסת “בית יצחק”, 
דהיום. מר חורי נענה לאתגר וניהל את בית הספר ביד רמה תוך הטמעת דפוסי עבודה 
ראויים בקרב המורים והנחלת ערכי חינוך ודרך ארץ המבוססים על אדני מורשת ומסורת 

ישראל לתלמידיו והדגשת אהבת האדם, אהבת התורה ואהבת הארץ. 

B.A. עם קבלת ההסמכה  במקביל, הרחיב מר חורי את השכלתו האקדמית וסיים תואר 
לרבנות מ”היכל שלמה”, הוא הוכר כבעל תואר M.A ועבר לנהל את בית הספר “עץ החיים” 

בעיירה השכנה שדרות עד צאתו לגמלאות. 

מר חורי נקלט היטב בנוף המקומי והפך לדמות אהודה ומקובלת בקרב התושבים שראו 
בו מחנך, מורה דרך ואדם ערכי המעורה בחיי הקהילה ונכון לסייע לכל דורש. הוא העמיד 
תלמידים רבים בנתיבות שחלקם נמנים כיום עם הנהגתה הציבורית, החינוכית והקהילתית 

וכולם זוכרים לטובה את “המורה יצחק” שחינך אותם על ברכי תורה ודרך ארץ.

עם פרישתו לגמלאות העמיק מר חורי את פעילותו ההתנדבותית למען הקהילה ולרווחתה. 
מזה שנים רבות שהוא מעביר שיעורי תורה למבוגרים, לעובדי בנק, למהנדסים ולעובדי 
ציבור. את אחד השיעורים הוא מעביר כממשיך דרך של המרא דאתרא הרה”ג כדיר צבאן 
זצוק”ל, שציווה עליו להמשיך ולקיים את השיעור גם לאחר פטירתו. מר חורי, שהיה בין 
תלמידיו המובהקים של המרא דאתרא המנוח, קיבל עליו את מצוות הרב באהבה ובהכנעה. 

ותושבי  סטודנטים  בו  נעזרים  לעת  ומעת  היהדות  בתחום  סמכא  לבר  נחשב  חורי  מר 
לעברית  מארמית  בתלמוד  טקסטים  בתרגום  באוניברסיטאות  יהדות  הלומדים  נתיבות 
ובהבנת קטעי הלימוד וניתוחם. הוא עושה זאת בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה כי על 

ערכי הסיוע לזולת הוא התחנך וחינך כל ימיו. 
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יקיר העיר בתחומי 
החינוך והקהילה

 לשנת 2007

הרב אל”מ שלמה פרץ  
 ז”ל

על כל אלה נמצא הרב 
אל”מ שלמה פרץ ז”ל ראוי 
לתואר “יקיר העיר” נתיבות

הרב אל”מ שלמה פרץ ז”ל נולד בשנת 1952 במרוקו. בתום לימודיו התיכוניים בישיבת 
 ,M.A בני עקיבא בכפר הרואה התגייס לישיבת ההסדר ב”כרם דיבנה” ולימים סיים תואר
לאחר שעסק בהוראה בקיבוץ יבנה. כתלמיד בבית מדרשו של מייסד ישיבות בני עקיבא, 
הרב משה צבי נריה זצ”ל, ינק הרב פרץ ז”ל ערכים של אהבת האדם והארץ, לימוד תורה 
והשתלבות בחיי הקהילה. אמנם בחזונו הוא ראה את עצמו כרב, כמורה הלכה וכמחנך, 

אך בסופו של דבר הוא קשר את גורלו עם צבא העם תוך שילוב “ספרא וסייפא”. 

הוסמך  בישיבת ההסדר,  לימודיו  סיום  ועם  בשריון  טנקים  כלוחם  צבאי  שירות  בתום 
הרב פרץ ז”ל לרבנות כבעל כושר לרב עיר. במלחמת יום הכיפורים נקלע הרב לסערת 
הקרבות בגזרה הדרומית. במהלך המלחמה ניצל הרב פעמיים ממוות ובסביבתו מייחסים 

זאת לארון הקודש ולספר התורה שלא משו מהטנק שממנו לחם. 

ז”ל לצבא הקבע אחרי הכשרה כרב צבאי ושובץ כרב  בשנת 1980 התגייס הרב פרץ 
יחידה בשבטה. מאז התקדם הרב במעלה ההישגים והדרגות והוא נחשב לדמות רוחנית 
נאצלת, חביבה ונעימת הליכות וכבעל סגולות טרומיות של מפקד, רב ומורה דרך. הרב 
הכשרות,  מחלקת  כראש  וביניהם  בצה”ל,  שונים  רבניים  בתפקידים  שימש  ז”ל  פרץ 

ההלכה וההסברה של הרבנות הצבאית, בדרגת אלוף משנה. 

הרב פרץ ז”ל היה אישיות רבת פעלים ובעלת השפעה על חיי החברה בנתיבות. דמותו 
נערצת ומוערכת בקרב התושבים בזכות היותו אוזן קשבת בתחומי הקודש כמו גם בענייני 
החולין. הרב פרץ ז”ל ליווה את תושבי העיר ברגעיהם הקשים. התעצב בעיצבונם וכאב 
את כאבם, כיתת רגליו לבתי אבלים לדרוש ולהספיד, ובעתות שמחה שמח בשמחתם 

בעריכת חופה וקידושין ובמשתה שמחה של שבע ברכות, בריתות ועוד. 

חרף תפקידו התובעני מצא הרב פרץ ז”ל פנאי ליטול חלק נכבד בחייה הרוחניים של 
נתיבות והעביר שיעורי תורה בשבתות. הרב נמנה עם חלוצי ומקימי בית הכנסת “אהבת 
שבוע  פרשת  ילדים  שם  לימד  הוא  שנים  במשך  המנוח.  אחיו  ע”ש  שנקרא  מרדכי”, 
ותהילים. על רקע היותו דמות צבאית תורנית בכירה, הרב פרץ ז”ל הוזמן תדיר לכנסים, 

לשיחות ולהרצאות בפני הורים ותלמידים בבתי הספר ובתנועות הנוער בעיר. 

הרב פרץ ז”ל, שהלך לעולמו בשנת 2015, היה איש משפחה חם ומסור המחנך את ילדיו 
ברוח של אהבת התורה, העם והארץ והקדיש זמן רב למילוי צרכיהם כילדים מתבגרים.
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הרבנית מירה מימון

יקירת העיר בתחומי 
החינוך והקהילה

 לשנת 2007

על כל אלה נמצאה הרבנית 
מירה מימון ראויה לתואר 

“יקירת העיר” נתיבות

לחינוך  להתמסר  כדי  שנים  עשרות  לפני  מהצפון  לנתיבות  הגיעה  מימון  מירה  הרבנית 
ילדי עיירת הפיתוח נתיבות של אותם ימים. בעלה הרב מושיעאל מימון, המנהל את “נטעי 
ראובן”, למד שנים ב”ישיבת הנגב” ונענה לקריאת מרן ראש הישיבה הרה”ג יששכר מאיר 
וגמילות  ישראל  אהבת  חינוך,  לבית של  ביתם  היה  וכך  החינוך.  אל שדה  לצאת  זצוק”ל 

חסדים. 

הציבור בנתיבות ובקהילה התורנית גילה מהר מאוד את אישיותה הנאצלת של הרבנית 
בסביבתה  בקשה.  לכל  כרויות  ואוזניה  פונה  לכל  פתוח  ליבה  נתינה.  כולה  שכל  מימון 
מכנים אותה “בולדוזר” של נתינה. היא מסייעת בחדווה ובסבר פנים יפות בעידוד ובחיזוק, 
בהכוונה ובהדרכה במצבים מסובכים של שלום בית, חינוך ילדים ויחסי אנוש מורכבים. 
היא  בסמינר  והגננות  המורות  עבור  המיוחדת.  מאישיותה  טפח  רק  מגלות  אלו  תכונות 

נחשבת כהשראה חינוכית המשלבת חתירה להישגיות אישית ולהגשמה ערכית ורוחנית.

הרבנית מעורה היטב בחיי הקהילה. היא מעבירה הרצאות ושיעורים ברחבי העיר, שבהם 
ויוצרת פוריה.  ועידוד לחזקים. הרבנית מימון היא סופרת  היא מציעה תמיכה לכושלים 
היא הוציאה לאור ספרים שרובם ככולם עוסקים בחינוך, וביניהם: “יש סיכוי”, “חם בלב”, 
“הקטע שלי”, “לראות אך טוב”, “לכתוב אך טוב” ו”מילים שבונות עולם”. ספרים אלה הפכו 
במרוצת השנים למשנה סדורה הנלמדת ונקראת בחפץ לב על ידי בני הנוער במגזר החרדי. 

הספק מרשים זה של כתיבה מעיד על נחישותה, התמדתה, שקדנותה ודבקותה בשליחות 
שנטלה על עצמה - לחנך את ילדי ישראל. מבין דפי ספריה ניכרים כישורי הכתיבה של 
הרבנית, דמיונה הפורה, רהיטותה, יכולתה לעורר סקרנות אצל הקורא, ומעל הכל - דמותה 

כאשת חינוך מופתית המקדישה את חייה לעשייה למען כלל הציבור. 

נוסף על כך, הרבנית מימון היא רעיה ואם המחנכת את ילדיה על ערכי התורה והמורשת. 
בעיני תלמידותיה הרבות היא אינה נתפסת כמחנכת בלבד, אלא גם כחברה. הרבנית היא 
בקהילה  נתיבות.  העיר  של  נאמנה  ופטריוטית  אדם  מכל  בשמחה  הלומדת  תלמידה  גם 
החרדית מכנים אותה “ארגון חסד” על רקע התבלטותה במעשי חסד ליתומים ולאלמנות, 
לכל נדכה רוח ונצרך. את כל אלה עושה הרבנית ביוזמה עצמית תוך השקעת זמן, משאבים 

פרטיים ונתינה אין-סופית. 
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יקיר העיר בתחומי 
התעשייה והמסחר

 לשנת 2007

מר יגאל דמרי

על כל אלה נמצא 
מר יגאל דמרי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות 

מר יגאל דמרי נולד בשנת 1956 בישראל והפך לסיפור הצלחה בקנה מידה יוצא דופן. 
מר דמרי הוכיח כי ה”קבלן של פעם” לא עבר מהעולם. בתקופה שבה חברות הבנייה 
דוגלות בהשקעות במרכז ובקבלנות משנה – הוא פועל בשיטות הישנות והטובות, תוך 
בנתיבות,  כפועל  דרכו  והצלחה. הקבלן שהחל את  נחת  ורווה  לרוח התקופה  התאמה 
שולט כיום בחברה הבונה ומשווקת אלפי יחידות דיור ומניותיה נסחרות בבורסה של 

תל אביב. 

יחד עם אביו חזקיה, כקבלן  את הקריירה שלו בענף הבנייה החל מר דמרי בנתיבות, 
שיפוצים. בהמשך עבד כקבלן מבצע ויזם קטן. בשנת 1989 הקים את חברת י.ח. דמרי 
שבימיה הראשונים התרכזה בשוק המקומי, המוכר לו כל כך. מר דמרי נחשב ל”בנאי 
ידו. הפרויקט הראשון שלו  - כשליש ממבני המגורים בעיירה הוקמו על  נתיבות”  של 
בנתיבות היה מבני שיכונים וכבר אז החליט לא ללכת בתלם ובנה בתים באיכות גבוהה 
יותר. בהמשך דרכו הוא בנה בבאר שבע ובאשדוד ומשם המשיך לבניית אלפי יחידות 

דיור בכל רחבי הארץ. 

המשברים  את  עבר  הוא  הנולד.  ראיית  תוך  פנומנליות,  ניהול  ביכולות  ניחן  דמרי  מר 
בענף הבנייה בקלות יחסית, בעיקר בשל התנהלותו הזהירה והשקעתו בעבודה קשה 
ומייגעת ללא פשרות. מר דמרי מעיד על כך שאת ההתקדמות הגדולה ביותר שלו עשה 
דווקא בשנים הכי קשות של הענף. הוא ניחן בראייה אסטרטגית, חזון ומעוף ובמקביל 
בחושים עסקיים מחודדים המתבססים על “תחושת בטן”. הוא מיטיב לזהות הזדמנויות 
עסקיות ומנהל מו”מ בקשיחות פיננסית מושכלת. מר דמרי אינו חובב “קומבינות” והוא 
מעדיף לפקח בעצמו על הפרויקטים בניהולו. הצלחתו תרמה רבות לשיפור תדמיתה 

של נתיבות ולהעלאת קרנה כעיר מובילה ומתפתחת בנגב. 

מר דמרי הפך לאחד מבעלי חברות הבנייה המובילות והגדולות בארץ, אך מעולם לא 
הוא  וכבוד.  יוקרה  גינונים של  אחר  תר  ועממי שאינו  צנוע  איש  נשאר  הוא  ליבו.  גבה 
מעורה היטב בחיי הקהילה ומסייע רבות לתושבי נתיבות. הוא ידוע כאיש נדיב התומך 

בגופים ובארגונים ציבוריים, בעמותות חסד, בעולם התורה ובאנשים פרטיים.

תושבי נתיבות אוהבים ומעריצים אותו ואת פועלו למען הקהילה. מר דמרי הוא איש 
לזכור  יודע  תמיד  ההצלחה,  של  הפסגות  אוויר  את  בנשמו  שגם  וחביב  הליכות  נעים 

ולהזכיר מאיפה הוא בא ובאיזה בית מדרש הוא גדל. 
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מר חיים לוגסי

יקיר העיר בתחומי 
התעשייה והמסחר

 לשנת 2007

על כל אלה נמצא 
מר חיים לוגסי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר חיים לוגסי נולד בשנת 1935 במרוקו. עלה ארצה בשנת 1955 ועבר להתגורר בנתיבות 
בהתמדה,  רבה,  ביגיעה  עסקית  להצלחה  ומודל  דוגמה  מהווה  לוגסי  מר   .1959 בשנת 
בנחישות, בחריצות ובעמל כפיים, כבעל עסק קטן שקצר הצלחה והתרחב לממדים של 

חברה גדולה המעסיקה מאות עובדים. 

מר לוגסי הנו אב לעשרה ילדים, הניחן בחושים עסקיים מפותחים כבר משחר נעוריו. בשנת 
וסיפק כמה מאות ארוחות  זעיר שהתמחה במתן שירותי הסעדה  1980 הוא פתח עסק 
חמות ביום בשירותי קייטרינג. העסק קנה לו שם ומוניטין רב בזכות האוכל הטעים, המגוון 
העשיר והמחיר הסביר, והפך ברבות הימים לספק האוכל של מרבית העובדים במפעלי 
התעשייה בעיר, עם מפעלים אלו נמנים שטיחי כרמל, גלינוייט, רהיטי מבט, סול כביש, 
טריוול ואחרים. העסק התפתח אט-אט ועם השנים הצטרפו בני משפחה ומספר טבחיות 

שהועסקו ישירות במפעלים שאליהם סופק האוכל. 

בשנת 1988 הקימה משפחת לוגסי המורחבת, תחת ניהולו של מר לוגסי, מסעדה לאירועים 
קטנים שהעסיקה כ-50 עובדים. ההצלחה המשיכה להאיר לו פנים. מעבר להיותו מנהל 
מוכשר ואיש ארגון מעולה, מר לוגסי קנה לו שם כאיש נדיב ובעל מאור פנים. “זה סוד 
ההצלחה באוכל – נדיבות במחיר סביר לכל נפש”, שיננו העובדים את המנטרה שהנחיל 
להם לוגסי. בשנת 1993 הקימה משפחת לוגסי באזור התעשייה בנתיבות אולם שמחות 

קטן “אולמי לחיים” שהכיל 400 מקומות והעסיק בשיאו 150 עובדים. 

בנגב,  והגדולים  מהמפוארים  גדול  שמחות  אולם  לוגסי  משפחת  הקימה   2001 בשנת 
המעסיק למעלה מ-200 עובדים, מרביתם מקרב תושבי נתיבות. כך הפך מר לוגסי לאחד 
המעסיקים הגדולים והחשובים בנתיבות. אין ספק כי בהצלחתו תרם לצמצום האבטלה 

בעיר. 

מר חיים לוגסי הוא דמות מוכרת ואהודה בנתיבות והוא נחשב לאיש חסד גדול הלהוט 
לעזור לזולת. במשך השנים הוא שימש כתובת לפניות רבות של תושבים וראשי מוסדות 
למתן תרומות רבות ונדיבות. הוא סייע להקמת בתי כנסת, פרס חסות כלכלית על הילולות 
של רבנים ידועים ונתן ללא תמורה ארוחות למשפחות אבלות בימי אבל ובאזכרות. יתרה 
מכך, מר לוגסי תורם ארוחות חמות לשבת למאה משפחות מדי שבוע. תרומה משמעותית 
במיוחד לרווחת הקהילה רשם מר לוגסי במימון מלא של בניית בית הכנסת “שערי משה” 

ברחוב בר אילן.
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וההתנדבות לשנת 2007

הגברת ציפי אפרתי

על כל אלה נמצאה
הגברת ציפי אפרתי ראויה 
לתואר “יקירת העיר” נתיבות

גברת ציפי אפרתי  לימודי התיכון סיימה  נולדה בשנת 1952. את  הגברת ציפי אפרתי 
בשנת  הגלילית.  בחצור  לאומי  לשירות  התנדבה  לימודיה  ובתום  פינס  כפר  באולפנת 
1974 סיימה תואר ראשון בעבודה סוציאלית. בשנת 1979 סיימה את תכנית שוורץ של 

החברה למתנ”סים ובשנת 1995 סיימה תואר שני בעבודה סוציאלית ובניהול. 

בשנת 1974 החלה הגברת אפרתי את עבודתה כעובדת קהילתית במחלקה לשירותים 
חברתיים ובמסגרת עבודתה הקימה פרויקטי רווחה וקהילה לרווחת האוכלוסייה, ביניהם 
מועדון לאישה, משחקייה, הפניית נוער מנותק למסגרות צבאיות והקמת ועדי שכונות. 
בחיי  היטב  המעורה  סוציאלית  כעובדת  נתיבות  תושבי  על  התחבבה  היא  מהרה  עד 
הקהילה ורגישה לצרכים הסוציאליים של מטופליה, בזכות התמסרותה הבלתי נלאית 
בתחום  סמכא  כברת  המקצועיים  לכישוריה  הודות  סיעודיים.  וחולים  קשישים  למען 
נתיבות  את  שאפיינו  הסוציאליות  הבעיות  עם  המעמיקה  להיכרותה  הרווחה,  שירותי 
באותה עת ולכושר הניהול הכריזמטי המאפיין אותה, היא נתמנתה בשנת 1979 כמנהלת 
מילאה  היא  זה  מורכב  תפקיד  נתיבות.  העיר  במועצת  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
בנאמנות במשך 15 שנה שבמהלכן הניחה את התשתית להרחבת שירותי הרווחה, גייסה 
וליוותה את גלי העלייה מארצות  צוות עובדים מקצועי לטיפול באוכלוסיית הנזקקים 
חבר העמים ומאתיופיה בראשית שנות התשעים. בנוסף היא הקימה מערך של גופים 

ועמותות וולונטריות למען הקהילה ולרווחתה. 

הסובבים  כלפי  ואהבה  חום  ומקרינה  פנים  מאירת  בצניעותה,  אפרתי מתבלטת  גברת 
אותה. היא ניחנה בתודעת מעורבות קהילתית גבוהה במיוחד ורוח ההתנדבות מהווה 
אבן יסוד חינוכית אצלה ואצל בני משפחתה. במסגרת פעילותה ההתנדבותית בשירות 
הקהילה, לימדה גברת אפרתי במשך 10 שנים שיעורים בפרשת השבוע, היא גם העבירה 
אמונה  קהילת  את  ניהלה  הנפטרים,  נשמת  לעילוי  הראשונה  בשנה  לנשים  שיעורים 
בנתיבות, נתנה ייעוץ והכוונה בתחומי העבודה הסוציאלית לתושבים ששיחרו לפתחה, 
טיפלה בזוגות במשבר בחיי הנישואין, אימצה משפחות עולים מתגיירים השוהים באולפן 

גיור, אימצה בנות שירות לאומי ואברכי ישיבות הסדר וסייעה בקליטת עלייה. 

הגברת אפרתי משמשת החל משנת 1998 כמפקחת מחוזית במחוז הדרום בשירות לזקן 
והיא נחשבת לאשת מקצוע וברת סמכא בתחום זה באזור הנגב. גברת אפרתי היא רעיה 
ואם המקדישה תשומת לב מיוחדת לחינוך ילדיה על ערכים של סובלנות וכבוד הדדי, 

תוך הטמעת דפוסים של התנדבות קהילתית, הגשמה אישית ומעורבות חברתית. 
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מר אליהו לוי

יקיר העיר בתחום 
הפעילות הציבורית

 לשנת 2007

על כל אלה נמצא 
מר אליהו לוי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

היישר  ארצה עם משפחתו בשנת 1963  ועלה  במרוקו  נולד בשנת 1934  לוי  אליהו  מר 
לעיירה נתיבות. אלה היו ימים קשים של מיתון, ומיד עם הגיעו לנתיבות החל מר לוי לעבוד 
במפעל טקסטיל בנתיבות, שהיה עבורו בית שני במשך 16 שנים. במהלך שנים אלו לקח 
חלק בפעילות ועד העובדים והיה לאחת מהדמויות המוכרות במנהיגות העובדים ביישוב. 
מר לוי אף שימש כחבר מליאת מועצת הפועלים. על רקע כישוריו הייחודיים כמנהל וכאיש 
ארגון מחונן הוא נקלט במועצת נתיבות, שבה שימש כאחראי על עובדי המחלקה הטכנית 
ועל תחזוקת מוסדות ציבור וחינוך ביישוב ובטיחותם. בתום 17 שנות עבודה הוא פרש 
לגמלאות. ותיקי העירייה זוכרים אותו כמנהל מוכשר, מנהיג עובדים כריזמטי ואדם הקשוב 
באורח יוצא דופן לקידום ענייניהם של עובדיו, תוך שהוא מגלה חריצות, התמדה ומסירות 

אין קץ לאחריות כבדת המשקל שהוטלה על שכמו. 

עבודתו  טרם  ימים.  אותם  של  המקומי  השלטון  רזי  את  מקרוב  להכיר  היטיב  לוי  מר 
במועצה שימש כחבר מועצה מטעם סיעת המפד”ל. במשך שתי קדנציות שימש מר 
לוי בתפקידים רבים בהם ועדת מכרזים, ועדת הנחות והוועדה להפעלת מפעל ההזנה 
במוסדות החינוך. ברגישותו הרבה למצוקות חברתיות הוא התייצב כסלע איתן והתמיד 
בהתנגדותו הנחרצת להעלאת השתתפות ההורים במפעל ההזנה והקפיד לנהוג גישה 

מקלה במתן הנחות לתושבים ממשפחות מעוטות יכולת.

על  לשמירה  רגישים  חושים  בעל  ונאמן,  מסור  ציבור  נבחר  של  שם  לו  קנה  לוי  מר 
כללי המוסר והצדק הטבעי, הממלא את תפקידו באמונה וללא משוא פנים. הוא ראה 
בתפקידו כחבר מועצה שליחות ציבורית, שכל תכליתה נתינה למען הכלל ללא טובת 
הנאה או תמורה. כך למשל, כשעלתה הצעה לתגמל את חברי המועצה בסכום כספי על 
השתתפותם בישיבות המועצה וועדותיה, הוא התרעם במלוא גרונו והטיף לסובביו שאין 

לקבל תמורה על שליחות ציבורית, המהווה זכות גדולה. 

וכנציג  כעובד  ציבור,  כנבחר  פעילותו  שנות  בכל  לרווחה  פתוח  היה  לוי  מר  של  ביתו 
עובדים, והיה כתובת לנזקקים ולאנשים במצוקה אשר שיחרו לפתחו. מר לוי קיבל אותם 
מזמנו  משקיע  שהוא  תוך  עצה  ולהשיא  לסייע  מופגן  להט  ומתוך  פנים  במאור  תמיד 

וממרצו ללא גבול וללא תנאי. 

הרבות  וההוצאות  העיתים  צוק  למרות  אשר  מסור,  משפחה  איש  הוא  לוי  מר  בנוסף, 
הכרוכות בגידול 13 ילדיו, העניק להם סביבה חינוכית תומכת המושתתת על ערכים של 

נתינה ומעורבות קהילתית. 
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ד”ר זויה 
טשב-ריאבאיה
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טשב-ריאבאיה ראויה לתואר 

“יקירת העיר” נתיבות 

1990 ביחד עם בעלה  זויה טשב-ריאבאיה עלתה לישראל מאוקראינה בשנת  ד”ר 
ובתה התינוקת. היא נמנתה עם ראשוני העולים בגל העלייה המבורך ממדינות חבר 
דיור  מעניקה  המדינה  כי  הודיעו  המשפחה  שהתה  שבו  הקליטה  במרכז  העמים. 
זויה טשב-ריאבאיה ומשפחתה התמקמו בעיירה  וד”ר  חינם לעולים בערי הפיתוח 

נתיבות וקשרו בה את עתידם. 

ד”ר טשב-ריאבאיה למדה רפואת ילדים בסן פטרסבורג שברוסיה ועבדה כרופאת ילדים 
לעבור השתלמות  נדרשה  היא  לישראל  עלייתה  עם  באוקראינה.  במשך שמונה שנים 

לרופאים עולים ובמסגרת זו היא בחרה להשתלם בתחום רפואת המשפחה. 

הפסיכיאטרי  החולים  ובבית  באשקלון  ברזילי  החולים  בבית  עשתה  התמחותה  את 
מוריס  ד”ר  “אסיא”,  מרפאת  מנהל  את  פגשה  היא  ההתמחות  בתקופת  שבע.  בבאר 
ביטון – ממייסדי מערכת הבריאות העירונית ויקיר העיר בזכות פועלו - והחלה לעבוד 
במרפאה בהתנדבות במשך תשעה חודשים. עם סיום תקופת ההתמחות וקבלת הרישיון 
במרפאת  המניין  מן  כעובדת  להימנות  דרכה  נסללה  בישראל  הרפואית  מההסתדרות 

“אסיא”. 

ואחראית הדואגת למטופליה הרבה  ד”ר טשב-ריאבאיה הינה רופאת משפחה מסורה 
מעבר למחויבותה כרופאה ומהמתבקש מכללי האתיקה המקצועיים. היא אישה נעימת 
בזכות  לצורכי מטופליה.  במיוחד  גבוה  רגישות  ובעלת  פנים  צנועה, מסבירת  הליכות, 
השפה הרוסית שהיא בקיאה בה, הפכה ד”ר טשב-ריאבאיה עד מהרה למענה הרפואי 

האולטימטיבי לעולים הצובאים על מפתן המרפאה.

ד”ר טשב-ריאבאיה עובדת במרפאה שתי משמרות מדי יום, ובנוסף לטיפול הרפואי היא 
יוצאי חבר העמים. מעבר לעבודתה  מעניקה טיפולים בתחום בריאות הנפש לקהילת 
ואף  בביתם  לחולים  רפואי  מענה  גם  המסורה  הרופאה  נותנת  במרפאה,  הפורמלית 

מעבירה הרצאות בתחומי רפואה בשפה הרוסית. 

בחיי  דופן  יוצאת  בצורה  ומעורה  מעורבת  היא  המקומי,  בנוף  היטב  שנקלטה  כמי 
העיר כרופאה וכאישה המתבלטת בפעילות וולונטרית למען הקהילה ולרווחתה. בתה 
לנתיבות  הגיעה  פי שד”ר טשב-ריאבאיה  על  אף  הרפואי.  דרכה בתחום  את  ממשיכה 
לגמרי באקראי, היא אומרת כי “נתיבות היא עיר שכיף לחיות בה ושנעים לגור בה. אני 

שמחה על ההזדמנות שניתנה לי לגור במקום הזה”. 
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מר יוסף שריקי נולד בשנת 1950 במרוקו. הוא למד בישיבת מירון והנו בעל השכלה רחבה 
בתחומי העבודה. מר יוסף שריקי מוסמך לייצג עובדים בבית דין לעבודה, מוסמך בנושא 
תקנות בית הדין לעבודה ונאמן בטיחות. מר שריקי הוא דמות ססגונית, אהובה, מקובלת 
עבד  כאשר  עוד  עובדים  כמנהיג  הרבים  לתודעת  פרץ  הוא  נתיבות.  תושבי  על  ואהודה 
כאחראי צוות בחברת “רהיטי מבט” בשנות השבעים וכמנהל עבודה ראשי בחברת יזרעם 
– “הזרע”. מר שריקי התבלט כמנהיג כריזמטי המקרין תחושת ביטחון ובעל נטייה טבעית 
לפעילות ציבורית. הוא תרם רבות לקידום ענייני העובדים וניהל מאבק עיקש עם ראשי 
מוסדות ומפעלים להגנה על זכויותיהם. בשנת 1989 מונה מר שריקי כמזכיר מועצת פועלי 

נתיבות ובתפקידו זה הצעיד את העובדים להישגים ארגוניים מרשימים. 

מר שריקי שימש כמזכיר המחוז של הפועל, ונמנה עם מקימי הפועל נתיבות ועם מייסדי 
טורניר הקט-רגל שהפך לשם דבר בנגב. במשך שנים רבות הוא טיפל במסירות יוצאת דופן 

בקידום ענפי הספורט השונים בעיר, כשהוא אינו מסתיר את אהבתו הגדולה לכדורגל. 

במיוחד  אמיץ  נחשב  זה  מעשה  שבהם  בימים  העבודה  למפלגת  הצטרף  שריקי  מר 
בעיירה נתיבות. עד מהרה הוא קנה אחיזה בסניף המקומי, נבחר למוסדותיה הבכירים 
)לשכה, מרכז( והצעיד את המפלגה לשיפור משמעותי באחוזי ההצבעה בעיר. אנשים 
הצביעו למפלגת העבודה בגלל ובשביל מר שריקי. עם מצביעים אלו נמנו אנשים מכל 
ויכולתו  הייחודיות  תכונותיו  רקע  על  וותיקים.  עולים  ודתיים,  חילוניים  החברה,  רבדי 
הנדירה להקרין תחושת חברות אמיתית, התחבב מר שריקי על ראשי המפלגה והיה יד 
ימינם ואיש סודם של יצחק רבין ז”ל, בנימין בן-אליעזר ואהוד ברק, שלימים מינה אותו 
בתפקידים  בהצלחה  שימש  שריקי  מר  בדרום.  הממשלה  ראש  לשכת  מנהל  לתפקיד 
ציבוריים שונים וביניהם כיועץ לשר התחבורה, כיועץ לשרת המסחר והתעשייה ועוד. 
במשרדי  הנגב  ענייני  ולמינוף  לקידום  רבות  סייע  הוא  הממשלה  ראש  לשכת  כמנהל 
הממשלה והיה קטליזטור לזירוז עניינם של ראשי הרשויות, יישובי הנגב, גופים ציבוריים 
יותר מכל זכו אצלו לאוזן קשבת אזרחים יחידים שפנו  וולונטריים ובתי חולים. אולם, 
נזקקות  למשפחות  וסיוע  תעסוקה  במציאת  בדיור,  סיוע  כגון  שונות,  בבקשות  אליו 
ומעוטות יכולת. על פעילותו המבורכת קיבל מר שריקי מאות מכתבי תודה מאישי ציבור 
רמי מעלה, ראשי רשויות וראשי מוסדות. את פעילותו זו ביצע מתוך תחושת שליחות 
אמיתית לקידום ענייני הנגב, וענייניה של נתיבות בפרט. במקביל כיהן מר שריקי כחבר 
ובקשריו  בו  מסתייע  העירייה  כשראש  העיר  ענייני  לניהול  רבות  ותרם  העיר  מועצת 

הענפים כדי לקדם פרויקטים ולגייס תקציבים. 
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“חייך תמיד. תהיה בידך 
מתנת חיים להעניקה 

לאחרים. לעתים, נמצאים אנשים 
במצוקה קשה, אך אין להם בפני 

מי להשיח את צרותיהם. אם תופיע 
כשחיוך נסוך על פניך, תעודד אותם, 

ותזרים בהם חיים חדשים.” 
       
רבי נחמן מברסלב   
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על כל אלה נמצא 
מר שלום כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות

מר שלום כהן נולד בשנת 1950 באגדיר שבמרוקו. בשנת 1960 פקדה את העיר רעידת 
אדמה שטלטלה את חייו - כל משפחתו נספתה והוא נותר יתום. שלום כהן נשלח לבית 

יתומים, ובשנת 1962 עלה ארצה יחד עם משלחת “עליית הנוער”. 

מסכת חייו של מר שלום כהן הייתה רצופה טלטלות, אך הוא גייס תעצומות נפש וסלל 
את דרכו בנחישות ובהתמדה אל עולם החינוך וההוראה. הוא השתלב בלימודי הוראה 
בסמינר ליפשיץ ירושלים והתגורר בפנימייה. בד בבד למד לשון עברית באוניברסיטה 
העברית. בסיום לימודיו הוא נשלח על ידי משרד החינוך ללמד בנתיבות והתאהב בה 
ולראשונה בחייו הייתה לו  נישא, עבר עם רעייתו לבית משלו  מהרגע הראשון. לימים 

קורת גג משל עצמו. 

כבר בשנת ההוראה הראשונה בבית הספר “נתיב אליהו” נתגלה מר כהן כמורה מצטיין 
ונערץ בעל כושר מנהיגות סוחפת וכריזמה שופעת חן, המסור לערכי חינוך. תוך תקופה 
קצרה הוא מונה למנהל בית הספר, הפך לדמות מפתח במערכת החינוך העירונית שבה 
הותיר את חותמו והעמיד דורות של תלמידים ממנהיגיה ובחירי בניה של נתיבות. מר 
כהן ניהל בו זמנית את בתי הספר “נתיב אליהו” ו”נתיב יצחק”, ובמקביל המשיך ללמד 
חינוכי  במינהל  נוסף  תואר  והשלים  החינוך  של משרד  מנהלים  קורס  סיים   – וללמוד 

באוניברסיטת בר אילן.

בשנת 1986 החל מר כהן לנהל את מרכז הנוער הדתי בבאר שבע - מוסד לנוער במצוקה 
ונוער שוליים בשכונה ד’. “המרכז הזה היה עבורי שיא בחוויה החינוכית... הצלנו המון 
בני נוער מהרחוב, מהסמים ומעולם הפשיעה”, הוא אומר בענווה אופיינית. בשנת 1988 
הוא שב לנתיבות למשרת המנהל בבית הספר “נתיבי נועם”. בשנים 1993 עד 2002 כיהן 
מר כהן בתפקיד סגן ראש המועצה והממונה על החינוך והיה שותף למהפכה החינוכית 
ומסגרות  חינוך  מוסדות  ובהקמת  החינוך  במערכת  זוהר  יחיאל  העיר  ראש  שביצע 
ייחודיות ובהפעלת תכניות פדגוגיות וחברתיות, וביניהם פרויקט “30 היישובים” שאותו 

ניהל. 

עם פרישתו מהחיים הפוליטיים השתלב כהן באגף ש.ח.ר. של משרד החינוך העוסק 
בתחומי הרווחה החינוכית. הנער שניצל ושיקם את חייו אחר מסע תלאות וייסורים מצא 
ילדים מפגעי הרחוב מתוך אמונה שצריך להעניק  חייו להצלת  עצמו נשאב למשימת 
לכל ילד הזדמנות להצליח. מר כהן הנחשב למנחה מחונן תמיד נעתר בשמחה להנחות 

אירועים חגיגיים, טקסים רשמיים וכנסים ציבוריים.

מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012
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סיום  עם  העיר.  מייסדי  למשפחת  כבן  בנתיבות   1961 בשנת  נולד  חורי  אבשלום  מר 
לימודיו בישיבת כפר מימון המשיך ללימודי אלקטרו-אופטיקה במכון לב בירושלים. אגב 
סיוע לתלמידים בשיעורי בית במחשבים, הוא נשבה בקסם המחשב והמשיך ללימודי 

תואר ראשון ושני במחשבים. 

הדמיון  עולם  עם  ופיתוח  תכנות  מיומנות  המשלב  טכנולוגי  במחקר  עסק  חורי  מר 
והיצירה, ותיעל את כישוריו להשבחת תהליכים ולפיתוח שימושים משפרי איכות חיים. 
שפת  לתרגום  וירטואלית  מכונה  בנה  הוא  לימודיו  במסגרת  המחקר  מעבודת  כחלק 
מחשב חדשה, שנועדה לפתח תכניות מחשב מתוחכמות. מאז שנת 1994 השתלב מר 
האינטרנט  חברות  עם  הנמנית  ויצמן,  חברת “יוביק” שבמכון  של  הפיתוח  בצוות  חורי 

המובילות בישראל. 

עבודתו מלווה בנסיעות תכופות לחו”ל, אך מר חורי מיטיב לשמור על האיזון בין נסיעות 
אלה לבין אורח חייו הדתי. אחד ממנהליו העיד עליו כי הוא דמות מופת של אדם ערכי 
היודע לדלג בין שני עולמות, בין אזור המרכז, תעשיית ההיי טק והמעמד המקצועי הרם, 
לבין היותו אדם נעים הליכות, מצניע לכת ואיש משפחה חם פשוט ואוהב אדם הקשור 

בכל נימי נפשו לעיר הולדתו בנתיבות.

משחר נעוריו התגלה מר חורי כבעל תודעה ערכית גבוהה של עשייה למען הכלל. תודעה 
זו התעצמה בליבו שעה שאביו המנוח ציווה לו ביום פטירתו בתש”ן למלא את מקומו 
כאחראי, כגבאי וכשליח ציבור של בית הכנסת “בית יעקב”, המיוסד על מסורת יהדות 
ג’רבה. מאז הוא קשור בעבותות של אהבה לדאגה היומיומית של אחזקת בית הכנסת, 
מהגדולים בעיר. מר חורי מקפיד לא לנסוע לחו”ל לפני שדאג להבטחת תשלום שכר 

לחזנים, עובדי הניקיון, אחזקה ומזגנים ומסתייע רבות ברעייתו. 

גחלת  משמר  על  ביום.  מתפללים  למאות  רוחנית  השראה  למקור  יעקב”, הפך  “בית 
זקנים” במסגרתו  המכונים “מושב  הקהילה,  זקני  עומדים  היומין  עתיקת  המסורת 
מתקבצים אנשים מבוגרים שבכל יום קוראים פרקי תהלים, משנה ומעמדות של אותו 
יום. בבית יעקב מתקיים מפעל מבורך של מתן בסתר וזכר למחצית השקל שהכנסותיו 

מועברות למעוטי יכולת מוכרים בעיר.

מר חורי מקדיש כל זמן פנוי לענייני הניהול, הגבאות והכספים של בית הכנסת המהווה 
מעין מתנ”ס קהילתי ובית שני לרבים מתושבי העיר. את כל אלה הוא עושה במאור פנים, 

בענווה האופיינית לו ומדביק את סביבתו בלהט של עשייה למען הכלל.

מר אבשלום חורי  

 יקיר העיר 
בתחום שירותי 
הדת לשנת 2012

על כל אלה נמצא
מר אבשלום חורי ראוי 
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

 1957 יחד עם משפחתו בשנת  ועלה ארצה  נולד בשנת 1951 באלג’יר  מר צמח סבן  
היישר לנתיבות.  כבר בנעוריו התגלה מר סבן כמנהיג כריזמטי צעיר וברוך כישרונות. 
חייו  את  להקדיש  אומר  וגמר  עקיבא”  “בני  בתנועת  הדריך  התיכוניים  לימודיו  בשנות 
לחינוך הדורות הבאים על ברכי מורשת “ישראל סבא” ברוח הציונות הדתית. הוא סיים 
טיפל  הדדית,  לעזרה  הוועדה  כיו”ר  שימש  ישראל,  עם  ותולדות  בחינוך  ראשון  תואר 
ברגישות בבעיות סוציו-אקונומיות של תלמידי השכונות ופעל במסגרת תנועת עודד 

להנגשת הלימודים להשכלה גבוהה לסטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת. 

גם במהלך לימודיו לא ויתר מר סבן על מעורבות בחיי הקהילה בעיר והיה מגיע שלושה 
ימים בשבוע לפעילות בהתנדבות במתנ”ס בנתיבות, בעיקר העביר הרצאות מעצימות 

והציע ליווי, ייעוץ ותמיכה לצעירים.

בתום לימודיו הוא שב לנתיבות ושימש כמורה בבית הספר “נתיב הבנים” בעיר ונעתר 
ימים.  אותם  להפצרות חבריו להתמסר לשליחות הציבורית כחבר במועצת העיר של 
במשך ארבע שנים שימש מר סבן כרכז חינוכי במכללת גבעת וושינגטון ובסיומם יצא 
לעודד  שתכליתן  לצעירים  פעילויות  מגוון  ערך  שם  לברזיל,  עקיבא”  “בני  בשליחות 
עלייתם ארצה. הוא ראה ברכה בעמלו. רבים מקהל שומעיו עלו לישראל ואיתם שומר 

מר סבן על קשרים חברתיים טובים. 

בשנת 1992 קיבל מר סבן תפקיד כמנהל בית ספר בירוחם. בזכות כישוריו כמנהל וכאיש 
חינוך מוערך הוא הפך במהרה למפקח במחוז הדרום של משרד החינוך. במקביל סיים 
לימודיו לתואר שני ועבר לפיקוח הארצי. במשך 15 שנה כיהן מר סבן כמפקח ארצי 
תכניות  פיתח  עבודתו  במסגרת  בארץ.  השונים  במחוזות  מפקחים  שמונה  על  ופיקח 
ייחודיות לילדי עולים, גייס משאבים ודאג לקיום קשר מתמיד עם הרבנים והעמותות 
החינוכיות. בשנת תש”ע הוא זכה להוקרה רבה על עבודתו כשקיבל פרס יוקרתי “פרס 

החינוך הדתי על פיקוח ארצי לקליטת עלייה בחמ”ד”.

זהו משפט  חי” -  הוא  לחברה שבה  ולתרום  את עצמו  לממש  וצריך  “כל אחד מסוגל 
המסכם את תמצית חזונו החינוכי של מר סבן, הממליץ לצעירים לראות בכל הקשיים 
שנערמים בדרכם, אתגר מחשל בדרך להשגת המטרה של העצמה עצמית ומעורבות 

קהילתית.

מר צמח סבן

 יקיר העיר 
בתחום החינוך

לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר צמח סבן ראוי לתואר 
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הרב בנימין חן נולד בשנת 1944 במרוקו ובשנת 1956 עלה עם משפחתו ארצה, לירושלים. 
עשה מסלול לימודים בישיבות ובמוסדות תורה יוקרתיים. התגלה כבר מנעוריו כעילוי 

תורני המסור ללימודים, לחינוך ולהנהגה רוחנית של קהילתו. 

הוא הוסמך לרב וכמורה הוראה בישיבה התיכונית, בעל תואר ראשון והסמכה כמוהל, 
כשוחט ובודק עופות ובהמות. משמש כעורך ורושם נישואין מטעם הרבנות הראשית. 
כמו כן, על רקע סגולותיו של הרב כאיש מקובל ואהוב המשכין שלום ומיישב סכסוכים 

הוא הוסמך לגישור בכל פעולות הגישור הנהוגות בחברה.

הרב חן נחשב לדמות בולטת בהנהגה הרוחנית בנתיבות. הוא מעורה ומתערה בקהילה 
כמייסד וכרב המרכז הרוחני ובית הכנסת “אהבת ישראל”, המקיים מגוון רחב של פעולות 
חברתיות ותורניות לרווחת תושבי העיר. הרב חן הוא חזן מוכשר, פייטן מחונן ובעל קורא 
בתורה והוא נקרא מעת לעת להנעים זמירותיו בקהילות יהודיות בחו”ל. הרב שהכניס 
לנתיבות את השירה והפיוט בנוסח הירושלמי פועל לטיפוח הפיוט והשירה העממית 
המסורתית בחברתם של גדולי הפייטנים בעיר, ומארגן שבתות לשירת הבקשות. במהלך 
השנים השיא הרב מאות זוגות צעירים מנתיבות ומכל רחבי הארץ והוא נעתר לכל פניה 

אליו לעריכת נישואין ומתייצב לנחם ולדרוש בבתי אבלים.

הרב חן משמש כרב אזורי במועצות האזוריות מרחבים ובני שמעון. בתפקידיו הרבים 
והמגוונים הוא נותן ביטוי ללהט הטבוע באישיותו לעשות למען הכלל בחינוך ובהנהגה 
רוחנית, בהדרכה ובלימוד, בהשאת עצה ובהשכנת שלום. הוא כיהן כרב וכרושם נישואין 
בבית הגדי, שימש כרב ומנהל החטיבה בקריית החינוך עזתה ובמקיף “ארזים” במהלכם 
העמיד דור של תלמידים לתפארת, עסק בפעילות ציבורית, וכחבר מועצת העיר הקים 
את כולל “יוסף חיים” במסגרתו לומדים אברכים מדי יום, והוא גם משמש בהתנדבות 

כיו”ר עמותת “אהבת ישראל”.

לעשיית  ופועל  התנדבותית  לפעילות  זמן  חן  הרב  מוצא  תמיד  הרבים  עיסוקיו  חרף 
צדקה וחסד במפעל “קמחא דפסחא”, במתן מתנות לעניים במסגרת “מחצית השקל”, 
ובסיוע בחגים למשפחות מעוטות יכולת. את כל אלה הוא עושה במאור פנים ובחביבות 
חן  הרב  של  נפשו  לציבור.  וקשוב  העיניים  בגובה  המדבר  עממי  כאדם  לו  האופיינית 
נקשרה בנפשם של תושבי נתיבות כשהוא מתמלא הערצה על רוח האחדות, על רוח 

ההתנדבות וריבוי מעשי חסד והמעורבות בקהילה.

הרב בנימין חן

יקיר העיר 
בתחום שירותי 
הדת לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
הרב בנימין חן ראוי לתואר 
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

הרב יעקב צבאן נולד בשנת 1944 באי ג’רבה שבטוניס. עד סוף שנת 1956 למד ב”חדר” 
לימודי קודש וזהות יהודית ובאותה שנה עלה יחד עם משפחתו המורחבת ארצה לעיר 
בית שמש. כעבור זמן מה פקדה את ביתם משלחת של אנשים מכובדים, בהם רבנים 
נתיבות  בעיר  ולהתגורר  לבוא  זצוק”ל  צבאן  כדיר  הרה”ג  באביו  והפצירו  ציבור  ואישי 
ליום פטירתו. הרב  )הרב המקומי(, תפקיד שעשה עד  ולשמש בקודש כמרא דאתרא 
זצוק”ל לא התלבט אם ליטול על עצמו תפקיד רב אחריות הכרוך במעבר לנתיבות, אך 
הציב למשחרים לפתחו תנאי על פיו הרב הקודם, שכיהן באותם ימים בנתיבות, הרב 

שלמה מאזוז ימשיך לקבל משכורת.

הרב צבאן למד במשך שלוש שנים בנתיבות ואת לימודיו חתם בפתח תקווה. הוא היה 
מחלוצי עידן הדפוס באזור כאשר פתח את בית הדפוס הראשון בעיר ועם פטירת אביו 

בשנת תשנ”ה הוא העביר אותו לילדיו.

כצאצא למשפחת רבנים בעלת עבר מפואר וכבן לרב המקומי, שברבות הימים שימש 
כחבר במועצת הרבנות הראשית, כפוסק וכמורה הלכה, וכמנהיג רוחני של יוצאי טוניס 
בארץ - היה זה רק טבעי שהרב יעקב צבאן יחוש מחויבות מוסרית להנציח את זכרו 
ובעיקר להנחיל לרבים את מורשתו ולפתח את מפעליו הרבים בתחומי ההלכה והחסד. 

הרב צבאן ממשיך את מסורת אביו ומדי יום שלישי מגיעים לעיר מחשובי הרבנים באזור 
ובצוותא הם מלבנים סוגיות הלכתיות בענייני דיומא. מר צבאן משמש מזה שנים רבות 
כחזן ובעל קורא בבית הכנסת “זרע יעקב” שייסד אביו זצ”ל, ולמעשה כבר בשנתיים 
המחכימות  הדרשות  את  מדוקדקת  ובהכנה  קודש  בחרדת  נשא  הוא  פטירתו  שלפני 

במהלכן לימד את משנתו של אביו בתורה, בנפתולי התלמוד, במוסר ובמידות טובות.

הרב צבאן הוא איש חביב ונעים הליכות המסור לעשייה למען הכלל תוך ייחוד חשיבות 
רבה לחינוך הדור הצעיר על ברכי התורה ואהבת האדם. הרב צבאן מקיים מקום לימוד 
לימודי  ושאר  אותיות  לומדים פרשת שבוע, תהילים,  14 שבו  מגיל ארבע עד  לילדים 
רואה  הוא  הכנסת  בבית  ומעורבותו  החינוך  בתחום  הוולונטרית  פעילותו  את  קודש. 
כקיום צוואת האב לעשייה לשם שמיים, בלי תנאי ובלי גבולות. הרב צבאן קיבץ לספר 

את סיפור חייו של אביו תוך תיאור דמותו, הנהגתו הרוחנית, גדולתו בתורה וצדיקותו. 

הרב יעקב צבאן

 יקיר העיר 
בתחום שירותי 
הדת לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
הרב יעקב צבאן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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הספר  בבית  והתחנך  למד  שבמרוקו.  באנטיפה   1943 בשנת  נולד  אבוטבול  יוסף  מר 
“אורט” שבקזבלנקה. במרץ 1962 עלה יחד משפחתו ארצה. תחילה גרו באילת ובהמשך 
בקורס  השתלם  הצבאי  שירותו  בתום  טקסטיל.  במפעל  גיוסו  עד  עבד  שם  בנתיבות, 

מקצועי בתחום הטקסטיל והפעלת מכונות אריגה. 

בין סלילי החוטים במפעל מר אבוטבול טווה את חלומו להתמסר לענייני הציבור והפך 
עד מהרה למנהיג עובדים. הוא שימש כחבר המועצה מטעם המפד”ל ואף כיהן כסגן 
ראש המועצה ובהמשך כמזכיר המועצה, תפקיד שמילא בנאמנות עבור ראשי המועצות 

שאיתם עבד.

סוד יכולתו של מר אבוטבול לשרוד תפקיד שנחשב למשרת אמון במשך תקופה ארוכה 
כפקיד  עולמו  ומתפיסת  מיומן  מקצוע  איש  מהיותו  נבע  מועצות,  ראשי  מספר  ותחת 
ו”משרת ציבור”, להגשמת מדיניות הנבחרים באורח המקצועי ביותר. “בסופו של יום כל 
פקיד, בכיר ככל שיהיה, צריך לזכור שהוא משרת ציבור האמון על קנייניו וצרכיו של 

הציבור”, הוא אומר.

בשנת 1993 פרש מר אבוטבול מתפקידו ועבר לנהל את הספרייה העירונית. על רקע 
ניסיונו העשיר בענייני העובדים הוא זכה לאמון העובדים ונבחר ליו”ר ועד עובדי העירייה. 
במסגרת תפקיד וולונטרי זה הוא התבלט כבעל חובת נאמנות מוחלטת לעובדים תוך 
היותו קשוב לצרכיהם, שומר על זכויותיהם ותורם להעמקת תחושת הערבות ההדדית 
בקרבם. הוא יזם פעילות חברתית ותרבותית ודאג לרווחת העובד. בשנת 2006 הוא פרש 

לפנסיה מוקדמת. 

בפעילות  להשקיע  ומרץ  זמן  למצוא  אבוטבול  מר  תמיד  הקפיד  הרבים  עיסוקיו  חרף 
התנדבותית למען הקהילה, בין היתר כחבר ועד בית הכנסת “אהבת יצחק” שאליו הוא 

מתמסר בכל נימי נפשו בניהול ענייני הכספים והאדמיניסטרציה.

בשירות  בכיר  כעובד  ציבור,  כנבחר  טקסטיל,  כעובד  אבוטבול  יוסף  של  חייו  סיפור 
הציבורי וכמנהיג עובדים, מקפל בתוכו את מסכת ימיה של העיר נתיבות. מר אבוטבול 
הוא איש משפחה חם ואוהב המתמסר בכל נימי נפשו לגידול ילדיו, להשקעה בחינוכם 
והתנדבות  קהילתית  מעורבות  של  ערכים  ולהטמעת  טובות  ומידות  מורשת  ערכי  על 

למען הקהילה.

מר יוסף אבוטבול

 יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר יוסף אבוטבול ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

מר שלמה לוגסי נולד בשנת 1943 במרוקו. הוא עלה לישראל יחד עם משפחתו במרץ 
1962, תחילה התגורר מר שלמה לוגסי באשקלון ובראשית 1963 עבר להתגורר בנתיבות. 
מר לוגסי התחנך בישיבת “נווה שלום” במרוקו, במתכונת של לימודי קודש ביום ולימודי 

חול בלילה ובהמשך אף לימד בישיבה.

בנתיבות נקלט מר לוגסי לעבודה בבנק המזרחי ומהר מאוד נתגלה כאיש כספים מוכשר 
 1978 ביצועיים מרשימים. בשנת  להישגים  והצעיד את הסניף  ברזי הבנקאות  כבקיא 
התמנה כמנהל הסניף בנתיבות. סוד הצלחתו היה עבודה מסורה ללא גבולות. “תרגישו 
שזה עסק פרטי שלכם, האם הייתם סוגרים היום בגלל שאינכם מרגישים טוב”, הוא נהג 

לומר לעובדיו. 

מר לוגסי, ששאר רוחו נטוע היטב בתוך ההוויה המקומית, פיתח רגישות חברתית גבוהה 
וראה בבנק אמצעי לסייע לאנשים להיחלץ ממצוקות כלכליות וחברתיות בתבונה רבה. 

המזרחי  בנק  סניף  את  לנהל  שעבר  שעה  בעמלו  ברכה  לוגסי  מר  ראה   1990 בשנת 
סניף  את  לנהל  1995 שב  בשנת  הצפוני.  בנגב  לגדול  ימים  באותם  באופקים שנחשב 
נתיבות ובשנת 1996 פרש לפנסיה מוקדמת. מר לוגסי אהב עד מאוד את עבודתו ועוד 
יותר אהב את לקוחות הבנק שלהם הרגיש חובת נאמנות בלתי מסויגת למתן שירות 
גרמה  ללקוח  שהעמיד  שהלוואה  ראה  כאשר  ממנו  מאושר  היה  לא  ואדיב.  מקצועי 
להצלחת הלקוח בעסקים ובחייו הכלכליים, מר לוגסי שמח בשמחתו וידע תמיד להגיד 

מילה טובה במאור פנים.

וכבעל קורא בתורה בבית הכנסת “אהבת  לוגסי מתנדב מזה שנים כשליח ציבור  מר 
יצחק” בנתיבות והוא נחשב לאיש חסד מופלא, בעל ענווה גדולה ששמח בכל מאודו 
בתחושת  לוגסי  מר  אומר  ממני”,  חלק  והיא  מנתיבות  חלק  מרגיש  “אני  לזולת.  לעזור 

גאווה בלתי נסתרת. 

רוחנית בלימוד  לוגסי הוא איש משפחה למופת שמקדיש את עיתותיו להתעלות  מר 
זמן להורות לילדיו חינוך המושתת על ערכים של מורשת ישראל  ותמיד מוצא  תורה 

ודרך ארץ.

 

מר שלמה לוגסי 

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר שלמה לוגסי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר יוסף אוחיון נולד בשנת 1944 במרוקו ועלה ביחד עם משפחתו בשנת 1954 היישר 
לעיירה נתיבות. כבן למשפחה ברוכת ילדים ועל רקע תחושת המחסור של אותם ימים, 
עם  וכבר  לימודים  עם  עבודה  נאלץ לשלב  אוחיון  מר  בדוחק,  הייתה  שבהם הפרנסה 

עלייתו ארצה כילד עבד בחקלאות ביישובי הסביבה.

מסכת חייו כילד עובד, שנאלץ להיות חלק מפרנסת הבית, הטמיעה אצלו מידה רבה של 
מחויבות ומוסר עבודה גבוה. במבט מפוכח אל העבר הוא מכיר בתקופה זו כגורם מחשל 
בחייו שהפך אותו לאדם בוגר ואחראי כבר בגיל צעיר וכאדם מאמין. בהיותו ירא שמיים 

הוא חף מכל תחושת מועקה והחמצה, או התרסה כלפי ה’ ואדם.

ברבות השנים גילה מר אוחיון חוש מסחרי מפותח. בכספים ובחסכונות שצבר מעבודת 
הכפיים הוא פתח לפני 30 שנה מאפייה שבה הוא עובד עד היום. האדם שחיי ילדותו 
התעצבו במאבק על הלחם, הפך את הלחם למשלח ידו ולמטה לחמו. מזה שנים רבות 
מר אוחיון מתמסר בכל נימי נפשו ובאהבה גדולה לעבודה במאפייה שבבעלותו ומתבשם 
מריח הלחם והחלות ומניחוחות העוגות והמאפים המיוחדים שהוא יוצר במיומנות רבה.

המאפייה של מר אוחיון, שהייתה מחלוצי בתי המאפה בעיר, היוותה עד מהרה מקום 
ועוברי אורח שוחרי  ילדים אוהבי פיתה  מפגש מסקרן של עקרות בית צרכניות לחם, 
ועוגות. את כולם מקבל מר אוחיון במאור פנים, תוך שהוא מקפיד על שירות  מאפים 

אדיב, מחירים שווים לכל נפש וסיוע לנזקקים. 

מר אוחיון הוא איש בעל חסד מופלא וכמי שידע תחושת מחסור מהי הוא תמיד מוכן 
מצורכי  יותר  לאפות  שישי  בימי  דואג  הוא  רבות  שנים  במשך  לזולת.  ולעזור  לסייע 
למשפחות  המדפים  על  מיותמת  שנותרת  הסחורה  את  לחלק  שיוכל  כדי  המאפייה 

מעוטות יכולת.

מר אוחיון מחובר בקשר בלתי ינותק עם תושבי העיר ובמיוחד עם ראשוניה ומייסדיה 
של נתיבות שאיתם הוא מצוי בקשרי חברות. הוא איש משפחה ואדם עמל המקיים אורח 
חיים צנוע ומתהלך בתמימות עם ה’ ואדם כאיש ירא שמיים המקפיד על קלה כבחמורה. 
הוא מעלה על נס את תחושת השייכות, החמימות והאכפתיות שמאפיינת את תושבי 

נתיבות המטפחים יחסי רעות, אחדות ואהבת אדם.

מר יוסף אוחיון

 יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר יוסף אוחיון ראוי לתואר 
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

שלו  דינקותא  הגרסא  את  וינק  שבטוניס  בג’רבה   1934 בשנת  נולד  סופר  עמוס  מר 
בלימוד גמרא ב”חדר”. ברבות הימים למד נגרות והצטיין בכך. בשנת 1969 עלה מר סופר 
יחד עם משפחתו ארצה ובחר להתגורר בעיירה נתיבות. תחילה פתח נגריה שעבד בה, 
ובהמשך הקים חנות לחומרי בניין והעביר את הנגרייה לבנו. על רקע תנופת התיעוש 
והבניין של אותם ימים והודות לשמו הטוב - עסקיו שגשגו. מר סופר הוא איש משפחה 
חם ואב אוהב שבכל אבן דרך בימי חייו דאג לילדיו. הוא השקיע בחינוכם, לימדם מקצוע 
ושיתף אותם בניהול העסק עד שברבות הימים העביר להם את העסק ופתח מאפייה 
בבעלותו. למרות שההצלחה האירה לו פנים מעולם לא גבה ליבו. הוא ניהל אורח חיים 

צנוע עד כדי סגפנות וראה ברכה לנפשו בפעילות וולונטרית למען הקהילה.

עבודה  מקומות  להציע  הזדמנות  ראה  הוא  סופר  מר  של  עסקיו  התרחבות  במהלך 
לתושבי העיר ובכך תרם לצמצום ממדי האבטלה הגואה באותם ימים. יחד עם אחיו הוא 
בנה את השוק הישן בנתיבות. הוא היה הנחשון הראשון שבנה תחנת דלק, סונול דאז, 
בנתיבות, הוא הקים מרכזי קניות במקומות שונים בעיר והתגייס במלוא אונו לפיתוח 

אזור התעשייה ולקידום ענייניהם של עמיתיו לחיי המסחר בעיר.

האמירה “אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי בעין” הייתה לסוד הצלחתו של מר סופר 
שהתהלך בתמימותו עם ה’ ואדם. וכאדם דתי הוא הקפיד על עצמו, קלה כבחמורה גם 
בעסקיו. אבל הוא מעולם לא מצא מנוח לנפשו עד שהגשים את חלומו להקים מכספו 
בית כנסת מפואר “אוהל משה” שבו מתפללים עשרות רבות של מתפללים. הוא ראה 
במשימה זו ייעוד והקפיד ללוות את הליכי הבנייה מתחילתה ועד סופה, לייעץ לאנשי 
המקצוע ולדאוג לכל פריט הדרוש לצורך הקמת בית הכנסת. הוא גייס את בניו לעבודות 
נגרות מיוחדות וליצירת מעשה אומנות בבית הכנסת, כך שהוא הפך לאחד המרשימים 
בעיר מבחינה עיצובית. את כל אלה הוא עשה מתוך חרדת קודש ויראת ה’ אמיתית ובכל 

הזדמנות הודה על הזכות הגדולה שניתנה לו לעשות למען הכלל.

מר סופר משמש כחבר הנהלת העמותה “משה ומרים”, המנהלת את בית הכנסת המופעל 
גמ”ח בנתיבות. מר  נתרמות למפעלי  בתמיכתו המלאה, כך שההכנסות מבית הכנסת 
בהתמדה  שנים,  רב  ועמל  יגע  ובזכות  מאפס  שהתחיל  למי  לחיקוי  מודל  הוא  סופר 
ובנחישות - הצליח בעסקים כשהוא שומר על סולם ערכים ועל צניעות מופלגת. יושר 

והגינות בחיי המסחר ובעיקר אהבת האדם באשר הוא.

מר עמוס סופר

יקיר העיר בתחומי 
המסחר והתעשייה

  לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר עמוס סופר ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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נולד בשנת 1952 בטוניס. עלה יחד עם משפחתו ארצה בשנת 1957  מר שמעון אוזן 
היישר לעיירה נתיבות. בימיה הראשונים של העיר התגוררה המשפחה בצריפים בחיי 
דלות ועזובה. את לימודיו התיכוניים סיים מר אוזן בישיבת בני עקיבא היוקרתית ע”ש 

וולפסון בבאר שבע.

למרות שהתגלה כבעל כישורי לימוד מיוחדים הוא בחר מילדות לעסוק ביזמות ולהתרכז 
בעבודה המשלבת יצירה ופרנסה. בתום שירותו הצבאי הוא החל לעבוד כקבלן בנייה 

עצמאי ועם הזמן הצטרף לעבודה כשכיר בחברת “מבט בנייה”. 

כקבלן רשם מר אוזן הישג מרשים בענף כאשר הקים בתוך שלושה חודשים 64 יחידות 
דיור טרומיות שהיוו מסד להקמת היישוב “נתיב העשרה”. מאז ומתמיד קינן בליבו של 
שמעון החלום להיות עצמאי ולהפנות את כישוריו המיוחדים בתחום הבנייה לאפיקים 

חובקי עולם ובשנת 1996 הקים מר אוזן את חברת “האחים אוזן”. 

“היה לי הרבה אומץ והרבה מזל”, מסכם מר אוזן את הרגע המכונן בחייו העסקיים שבו 
קיבל החלטה לצאת לדרך עצמאית. חברת “האחים אוזן” נחשבת כיום לאחת החברות 
המובילות בענף הבנייה בארץ. החברה שעוצבה ברוחו ובתבניתו של מר שמעון אוזן 
הדרך  כל  לאורך  עובדים.   600-700 כיום  מעסיקה  הליכות,  ונעים  צנוע  חביב,  כאיש 
השתדל תמיד מר אוזן לקחת לעבודה רק אנשי מקצוע מנתיבות. גם כאשר הקים את 

חברת ה”משביר” בנתיבות, היתנה זאת בכך שכל העובדים בה יהיו מתושבי העיירה. 

בכיר  מניות  והוא בעל  הוא הרחיב את השקעותיו לתחום ההיי-טק  בשנים האחרונות 
בחברה המעסיקה מאות עובדים. למרות שההצלחה האירה לו פנים והוא יכול להרשות 
לעצמו לגור בכל מקום ברחבי הארץ, הוא נשאר נאמן לעיר בה נפתל מסלול חייו מילד 

במשפחה ברוכת ילדים לקבלן מצליח.

חובקי הארץ  מובהק שלצד מחויבויותיו העסקיים  איש משפחה  הוא  אוזן  מר שמעון 
מוצא תמיד את הזמן להקדיש לחיי משפחה, לחינוך הילדים ולמעורבות קהילתית. הוא 
מוכר כאיש בעל חסד העושה למען הזולת תוך הקפדה על מתן בסתר. “כל מה שאני 
עושה זה ביני לבינו”, הוא אומר כשהוא שולח אצבע לשמיים. למרות הצלחתו נחשב מר 

אוזן לאיש צנוע המחובר בכל נימי נפשו לעיר נתיבות ולאנשיה.

מר שמעון אוזן

יקיר העיר בתחום 
המסחר והתעשייה 

 לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר שמעון אוזן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

מר דוד מסס ז”ל נולד בשנת 1924 במרוקו. כבר בנעוריו היה בעל חוש מסחר מפותח 
ושלח ידו בעסקי המקח והממכר כבעל עסק של בדים, חנות קטניות ומסעדה.

מר מסס ז”ל עלה ארצה יחד עם משפחתו המורחבת בשנת 1956 היישר לעיירה נתיבות. 
ושוממה בלב  נידחת  הזיכרונות שחרותים בזיכרונו מימי ראשית העיר הם של עיירה 
המדבר, דלת תשתיות, ללא כבישים ומדרכות, אך מלאה באנשים חמים ואכפתיים בעלי 

זהות וגורל לאומי משותף של הגשמת חזון העלייה לארץ הקודש.

בתי  בין  דגים  בחלוקת  והתמחה  דגים  של  קטנה  חנות  ז”ל  מסס  מר  פתח  לפרנסתו 
לקוחותיו  עם  טיפח  ז”ל  מסס  מר  לשכונה.  משכונה  רגליו  מכתת  כשהוא  לקוחותיו, 
יחסי חברות קרובים, וזקני העיר מספרים שכאשר היה מגיע לאנשים שידם לא הייתה 
נטוע היטב  נהג לתת להם אותם בחינם. הוא היה  משגת לשלם בעד הדגים הטריים, 
בהוויה המקומית של אותם ימים בעיר והיה קשוב מאוד לאנשים ולמצוקותיהם. בשנות 
בנקאי  תחליף  מעין  היה  ז”ל  מסס  ומר  בנתיבות,  בנק  היה  לא  המאוחרות  החמישים 
ליזמים שביקשו לנסות את מזלם בעולם העסקים. הוא היה מלווה לאנשים כספים ללא 
ריבית ככל שידו הייתה משגת, תוך שהוא סומך על כך שיחזירו לו. מבין מלווים אלו ניתן 
למנות בעלי עסקים ותיקים רבים בנתיבות החבים את הצלחתם לסיוע הנדיב ולאמון 

שנתן בהם מר מסס ז”ל בהזרמת כספי ההשקעה הראשוניים.

עסקי המסחר של אותם ימים, ימי קיצוב ומיתון חריף שבהם קיבלו המשפחות קצבאות 
ותלושי מזון במשורה. קשיים אלו חייבו מידה רבה של רגישות וגמישות עם הלקוחות 
נאות כמעט תמיד לתת  נתיבות,  ז”ל שהיה בעל אמון בלתי מסויג בתושבי  ומר מסס 
איחר  התשלום  כאשר  לעיתים,  לכך.  זקוק  שהיה  למי  ב”הקפה”  ולרשום  בתשלומים 
לוותר  והסכים  לשלם  אפשרות  לאדם  שאין  הבין  הוא  לבוא,  בושש  והכסף  להגיע 
כדי הפיכתו  עד  והתרחב  הלך  והעסק  גדולה  ואהבה  אמון  לו  עליו. התושבים החזירו 

לסופרמרקט מצליח במחירים השווים לכל נפש.

מר דוד מסס שנפטר בשנת 2014 היה איש משפחה מובהק שהשקיע את מיטב זמנו 
ומרצו למתן חינוך ראוי והולם לילדיו והעניק להם סביבת גידול תומכת ואוהבת. הוא 
נחשב לאיש עבודה חרוץ המסור ללקוחותיו ורק כאשר הזדקן וחש כי העסק המשפחתי 
בתמיכתו  ז”ל  רעייתו  הפעילה  ארוכות  שנים  במשך  ילדיו.  לניהול  אותו  העביר  איתן 
ובעידודו מסורת של עשיית חסד בחלוקת מצרכים לנזקקים, ובניו ממשיכים במפעל 

קדוש זה עד היום.

מר דוד מסס ז”ל

יקיר העיר בתחומי 
המסחר והתעשייה 

לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר דוד מסס ז”ל ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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 1956 בשנת  משפחתו  עם  ביחד  עלה  הוא  במרוקו.   1950 בשנת  נולד  אלון  מאיר  מר 
והתיישב בעיירה נתיבות. כבר משחר נעוריו התגלו במר אלון נטיות של מנהיג הרגיש 

מאוד לסביבתו.

ובבניין  בשנת 1967 התגייס לצה”ל ושימש כחובש קרבי. עם שחרורו עבד בחקלאות 
ובהמשך כפקיד במחלקת הגבייה של עיריית נתיבות, שם קודם במהירות לתפקיד מנהל 
המחלקה. במשך שנים רבות ניהל מר אלון את מדור השכר בעירייה ובשל היותו מקובל, 
אהוד ומוערך, נבחר כחבר ועד העובדים ובהמשך כיו”ר ועד העובדים. במהלך כהונתו 
כיו”ר פעל לייזום פעילות חברתית ותרבותית והתמסר לחלוטין לדאגה לענייני העובדים, 
במועצה  העבודה  סביבה  ולהפיכת  עבודה  בסכסוכי  לגישור  זכויותיהם,  על  להגנה 

לטובה, נוחה ונעימה יותר.

כמנהל שהיה ממונה בין היתר על הפקת תלושי העובדים בעבר, ידע מר אלון היטב מה 
המצוקות עימן מתמודדים העובדים, בעיקר בעלי ההכנסות הנמוכות, והתגייס לפעול 
למענם מעל ומעבר לתפקידו. סוד הצלחתו של מר אלון נעוץ בהתייחסותו המקצועיות 
היורדת לפרטי פרטים, ביכולת הארגון ובכושר הניהול, ביכולת הנדירה “לקרוא אנשים” 
ולחדור אל צפונות ליבם. מר אלון הוא איש שיחה מרתק בעל יצר למידה שנגע בליבם 
של האנשים ונתן לבאים במחיצתו תחושה של חברות אמת ושל חום מופגן ורוחש אמון.

עם פרישתו לגמלאות שימש מר אלון כחבר במועצת העיר ולעיתים כיו”ר האופוזיציה. 
דמותו הססגונית נטועה עמוק בהווייתה של נתיבות. הוא לוקח חלק באירועי חברה 
ומפגשי תרבות, בשיחות רעים ובסדנאות וימי עיון מקצועיים, בפעילות הווי ומורשת 
ותחושת  העשייה  מחדוות  דבר  הכהו  לא  שחלפו  השנים  החלטות.  קבלת  ובמוקדי 
לכתוב  לאנשים,  קשוב  להיות  ובעיקר  הכלל,  למען  לעשות  אותו  שממלאת  הסיפוק 
ולתת תקווה לאנשים  ניצול קשרים  תוך  ביורוקרטיים  להם מכתבים, לפשט הליכים 

שגורלם לא שפר עליהם.

בכל דרך בנפתולי חייו הוא קידש את הערכים של העשייה למען הכלל. בד בבד הוא 
מצא זמן להשקיע גם בעיצוב אופיה ודמותה של משפחתו הענפה בעיר כאנשי חסד 
ורגישות לסביבה. הוא לא חסך שום מאמץ רגשי או משאב חומרי כדי  ובעלי תודעה 
להעניק לילדיו סביבת חינוך ראויה המושתתת על ערכי מורשת ורכישת מידות טובות 

של דרך ארץ ונועם הליכות.

מר מאיר אלון

יקיר העיר 
בתחום ההתנדבות 

 לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר מאיר אלון ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

יחד עם  נולד בשנת 1950 בטוניס. בשנת 1965 הוא עלה לישראל  מר יעקב טרבלסי 
משפחתו המורחבת, היישר לנתיבות, לאחר שהמשפחה נעתרה לבקשת סבו שאיחד 

יהודים יוצאי טטאיון ואיתם ייסד את מושב בית הגדי הסמוך. 

כבכור במשפחה ברוכת ילדים נאלץ מר יעקב טרבלסי כבר בימי נעוריו לסייע בפרנסת 
ימים  באותם  פעיל  היה  הוא  הערב.  בשעות  ולימודים  ביום  עבודה  ושילב  הבית  בני 
במועדון הנוער העובד והלומד ובלט כמנהיג צעיר ואף נשלח בשנת 1968 לחו”ל על 

רקע פעילותו זאת במסגרת משלחת נוער ארצית כנציג היחיד מנתיבות. 

חברים  עם  יחד  טרבלסי  מר  הקים  המוסיקליים  וכישוריו  למוסיקה  אהבתו  רקע  על 
בתחילת שנות השבעים להקת קצב שהופיעה בחתונות ובאירועים בכל רחבי הארץ. 
במקביל הוא נמנה עם מקימי מועצת צעירי נתיבות שעסקה בעיקר בחשיפת ובהעצמת 

מנהיגות צעירה באמצעות ערבי כישרון.

הלהט הטבוע בו לעזור לזולת נשא אותו ברבות הימים אל העשייה הציבורית, עת כיהן 
למען  ותרבותית  ארגונית  פעילות  לייזום  והתמסר  בנתיבות  הפועלים  מועצת  כחבר 
לקידום  ופעל  נתיבות  לפיתוח  האזורית  המועצה  כחבר  שימש  הוא  בעיר.  העובדים 

המחשוב בחינוך. 

בתחילת שנות השמונים התבלט כפעיל נגד “הדרת הנשים” כשהוביל מאבק לפתיחת 
נשים  בין  שוויון  לקדם  בשאיפה  מעורבת  שחייה  בריכת  ולפתיחת  מעורב  ספר  בית 
וגברים. במשך 25 שנים תמימות שימש כחבר מועצת העיר נתיבות, שבמהלכן הטביע 
חותם אישי של מעורבות קהילתית ועזרה לזולת. בשנת 1998 אף התמודד יעקב טרבלסי 
הפוליטית המקומית  ההוויה  בנפתולי  בתום מסע מרתק   2003 ובשנת  העיר  לראשות 

החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים.

לפרנסתו עוסק מר טרבלסי במשך כל השנים בניהול חברה המתמחה בייעוץ פיננסי, 
ומחזיר  בנתיבות  לציון”  “עזר  בסניף  מתנדב  וולונטרית.  בפעילות  מרבה  במקביל  אך 

נוסעים הביתה מבית החולים סורוקה אחרי שעברו טיפולים כימותרפיים.

פנים”,  ורבת  מאוחדת  מיוחדת,  כך  כל  אותה  שעושים  אלה  הם  שבנתיבות,  “האנשים 
אומר מר טרבלסי על העיר בה בחר להקים את ביתו ולבנות משפחה לשם ולתפארת.

מר יעקב טרבלסי

יקיר העיר 
בתחום ההתנדבות 

לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר יעקב טרבלסי ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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והתחנכה  למדה  גדלה,  ברה-איסוס שבאתיופיה שם  נולדה בשנת 1957  יצחק  יגרדו  הגברת 
בסביבה חינוכית הדוגלת בעלייה לארץ הקודש. במסגרת לימודיה למדה את השפה העברית 
והחלה לשמש כמורה לעברית. כשנה אחרי עלייתה ארצה התיישבה בנתיבות. ידיעת השפה 
לעולים  לעזור  התנדבה  מתורגמנית,  שימשה  היא  המקומי,  בנוף  היטב  להיקלט  לה  סייעה 
ומצאה עצמה מכילה את הבעיות האופייניות לקהילה זו כנציגתם בפני הרשויות הממלכתיות 
והמקומיות. סיפור חייה של גברת יצחק שוזר בתוכו את סיפור התמזגותה של גלות אתיופיה אל 
כור ההיתוך של החברה הישראלית. זהו סיפורה של אישה שעלתה ארצה בגפה, יחד עם שלושת 

ילדיה במסגרת “מבצע שלמה” ומיד הפכה מעולה חדשה לקולטת עלייה. 

לעשות  זמן  יצחק  הגברת  מצאה  האתיופית,  מהקהילה  לעולים  לסיוע  התמסרותה  חרף 
לביתה, לגדל ולחנך את ילדיה ולהרחיב את השכלתה. היא עברה קורס המתמחה בגישור 
הליכותיה  ונעימות  חוכמתה  יד.  כמשלוח  זה  בתחום  לעסוק  והחלה  לילדיהם  הורים  בין 
משרים על מטופליה תחושה של אמון וקרבה. “ראשית חוכמה של עשייה מתחילה בהבנה 
של האחד את השני”, היא אומרת כשהיא מדגישה שמרבית מחילוקי הדעות נובעים מחוסר 

תקשורת והיעדר הבנה של הצד השני. 

ברבות הימים שימשה הגברת יצחק כמורה לשפה האמהרית במרכז הרוחני בעיר ומנהלי 
בתי ספר ומורים פונים אליה בבקשת עזרה מקצועית כאשר הם נתקלים בבעיות חינוכיות 

או משמעתיות של אחד מהתלמידים הנובעת מבעיות מנטליות או סוציו-אקונומיות.

גברת יצחק נוטלת חלק פעיל גם בפרויקט “תבלינים” המורכב מנשים מקומיות המבשלות 
כמיזם עסקי להעצמת נשית. שם היא לומדת לבשל מאכלי עדות ומלמדת את חברותיה 
התרבות  החברה,  בחיי  פעיל  חלק  נוטלת  אף  היא  האתיופית.  הקהילה  מאכלי  את  לבשל 

והפולקלור הייחודיים בחוגי העדה.

למען  התנדבותית  בעשייה  ייעודה  עיקר  את  רואה  בקהילה,  היטב  מעורה  יצחק  גברת 
פתוחה  דלתה  פנים.  ובמאור  לב  ברוחב  האנשים  את  ומקבלת  בעיר  האתיופית  הקהילה 
לרווחה והיא ומשמשת כתובת ואוזן קשבת לבני הקהילה. כאשת חינוך היא מייחסת חשיבות 
רבה להטמעת תכניות חינוכיות לבני הקהילה, למתן שעות תגבור ותמרוץ ולהקניית כלים 
החינוך  במערכת  התלמידים  של  ההתערות  מבחן  משגת.  ידן  שאין  למשפחות  ומשאבים 
נעוץ לדעתה ביכולת התודעתית של מנהלים, מורים, תלמידים והורים, להכיל את בני העדה 

כאנשים שווים מבחינה חברתית, חינוכית ותרבותית.

הגברת יגרדו יצחק

יקירת העיר בתחום 
קליטת העלייה 

 לשנת 2012

על כל אלה נמצאה הגברת 
יגרדו יצחק ראויה לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

מר לב רוזינסקי נולד בשנת 1938 בקריבאולג שבאוקראינה. עם פרוץ מלחמת העולם 
השנייה בין השנים 1941-1945 עברה משפחת רוזינסקי לגלות באוזבקיסטן. גם במקום 
רוזינסקי  לב  מר  חזר  המלחמה  בתום  יהודי.  חיים  אורח  על  המשפחה  שמרה  גלותה 
למחוז הולדתו וגילה כי רוב היהודים הושמדו על ידי הצורר הנאצי. משפחתו המורחבת 
עלתה ארצה במסגרת גלי העלייה של שנות התשעים ושמונה שנים מאוחר יותר מר 

רוזינסקי “עשה עלייה” בעקבותיהם.

מר רוזינסקי למד באוניברסיטה הנדסה כבדה, ובהמשך באוניברסיטה לאמנויות. הוא 
נחשב ליוצר מחונן שהיטיב למזג בין התמחותו בתחום ההנדסי לתחום האומנות עת 
פיתח שיטת יצירה חדשה באמצעות חריטה על נחושת והדבקת קני חיטה ובתוך כך 

פיתח כלי עבודה ייחודיים לצורכי חריטה בשיטה מקורית ובלעדית.

עם הגיעו לעיר נתיבות הוא התערה היטב בחיי הקהילה ופעל רבות כדי לסייע בכל דבר 
ועניין הקשור בחבלי קליטתם של העולים בין היתר כמדריך לעבודות יד, קישוטי בית 

ואומנות במחלקת הקליטה במתנ”ס העירוני. 

המפגש עם התלמידים מרתק את מר רוזינסקי שנשבה בקסמו של האתגר לשלב אומנות 
עם חינוך. החוג מתנהל כמפגש חברתי חווייתי המבוסס על קשר חברתי בין משתתפיו 

ומר רוזינסקי עדיין שומר על קשר עם חניכיו בקורס שהתבגרו והתגייסו לצה”ל.

התגייסותו הבלתי מסויגת לפעולה למען העולים בנתיבות מקבלת ביטוי בהיותו חבר 
פעיל בהנהלת העמותה להתאחדות עולי אוקראינה. העמותה מקיימת מגוון רחב של 
בגיל  לעולים  בשכונות  פעילויות  וכן  העולים  בקרב  ופנאי  העשרה  תרבות,  פעילויות 
הזהב בהם: ערבי תרבות, שירה בציבור, חוג להכרת הארץ, מורשת ישראלית, טיולים 
למשפחות ולילדים ועוד. בכל אלה נוטל מר רוזינסקי חלק מרכזי כרוח החיה שמאחורי 
הפעילות. בכל האירועים התרבותיים הכלל-ישוביים המבוצעים על ידי מחלקת הקליטה 
הוא מהראשונים שמגיע ועוזר בעיצוב ושילוט במות, ובמיוחד במופעי תרבות וחוגים 

למען ותיקי מלחמת העולם השנייה וניצולי השואה שעימם הוא חש זהות גורל.

מר רוזינסקי הפך לשם נרדף לאדם אכפתי הנכון תמיד לפעולה למען הכלל. הוא עושה 
ובהטמעת  פערים  על  בגישור  לסיוע  שליחות  תחושת  ומתוך  ובנועם  בחביבות  זאת 

העולים בחברה הישראלית.

מר לב רוזינסקי 

יקיר העיר בתחום 
קליטת העלייה 

לשנת 2012

על כל אלה נמצא 
מר לב רוזינסקי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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“יש קונה עולמו 
בשעה אחת ויש קונה 

עולמו בכמה שנים”. 
     

    
תלמוד בבלי
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2015
יקירי העיר 
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

הוא  אנשי הקהילה.  ורבם של  ומורם  בנתיבות  הוא מחשובי הרבנים  לוי  הרה”ג אריה 
נבחר לתפקיד זה לאחר פטירתו של הרה”ג ראש “ישיבת הנגב” ומנהיג הקהילה החרדית 
הקהילה  של  הרוחני  כמנהיג  זצוק”ל,  מאיר  יששכר   - שנים  עשרות  במשך  בנתיבות 
ומידותיו  ובפוסקים,  וממשיך דרכו. לבחירה תרמו בקיאותו הרבה ברזי התורה בש”ס 

הטרומיות כתלמיד חכם מופלג וכאדם ענו ובעל דרך ארץ.

הרב לוי נולד בירושלים בשנת תרצ”ז, כדור שישי בישראל לילדי ורשה. משפחתו נמנתה 
נתגלה כעילוי. הרב למד  בירושלים. כבר בצעירותו  “מאה שערים”  עם מקימי שכונת 
“יבנה”, בישיבת “תפארת צבי” ובישיבה היוקרתית “חברון” והיה אברך  בתלמוד תורה 
הוא  והידועים  החשובים  מחיבוריו  אחד  תורה.  ולימד  למד  שבהן  שנים  כעשר  בכולל 

“תוספות אהרון” על מסכת עירובין.

עם סיום לימודיו השתקע הרב לוי עם משפחתו בנתיבות ולימד ב”ישיבת הנגב” תחת 
הנהגתו של הרב יששכר מאיר זצוק”ל. את דרכו בנתיבות החל בחינוך תלמידי הישיבה 
במקצועות התלמוד ובעולם המוסר, הדורשים ידע נרחב ועמקות מחשבתית. במהלך 

השנים שימש לתלמידים כרב ומורה הוראה בכל צעד ושלב בחייהם הבוגרים. 

כיום משמש הרה”ג אריה לוי דמות רוחנית מרכזית בקהילת הישיבה ובנתיבות כולה. 
כאחד  ידיו  על  מים  ויצקו  מתורתו  ספגו  בישיבתו,  למדו  דהיום  הקהילה  רבני  מרבית 

מגדולי תלמידי החכמים בישיבה.

הרב לוי משקיע פנאי וחשיבה גם בקידום העניינים הגשמיים של הקהילה. הוא משיב 
לשאלות בהלכה והשקפה, נותן עצות לפונים אליו וקובע בענייני ההנהגה וסדרי הכלל 
מעודד  במדרשיות,  הנוער  לבני  מזמנו  ומקדיש  ושיחות  שיעורים  מוסר  הקהילה,  של 
אותם ומחזק את נפשם. הרב לוי מעביר מסר חשוב לבני הנוער בעיקר, שמהותו: עליכם 
לחשוב על מעשכם רגע לפני עשייתו, ולשאול את עצמכם - האם בעתיד אשמח על 

ההחלטה הזו, או אתחרט על מעשי? 

הרב לוי, מנהיג את עדתו ברוב חוכמה, בצנעה, מתוך מסירות ואהבת האדם. הוא זוכה 
בה.  הפועלים  הרבנים  כל  על  ומקובל  בעיר  האוכלוסייה  גווני  כל  מצד  רבה  להערכה 
של  “הטוב  בתושבים.  שיש  הנפש  ובשלוות  בשקט  במיוחד  התברכה  נתיבות  לדבריו 

האנשים גדול מאוד, אנשים עוזרים אחד לרעהו”, הוא סבור.

הרה”ג אריה לוי 
שליט”א

יקיר העיר בתחומי 
החינוך והקהילה 

לשנת 2015

על כל אלה נמצא הרה”ג 
אריה לוי שליט”א ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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מר רחמים כהן נולד בשנת 1955 בטוניס. עם עלייתו ארצה השתקע מר כהן עם משפחתו 
המשיך  משם  תקווה,  שבפתח  גנים”  “כפר  התיכונית  בישיבה  למד  כהן  מר  בנתיבות. 
ללימודי הוראה. במלחמת יום הכיפורים בשנת 1973 הוא התגייס לצה”ל והתחתן. עם 
שחרורו בשנת 1976 עבד מר כהן בהוראה בשדרות. בשנת 1978 החל את עבודתו בבנק 

המזרחי בנתיבות, שם מילא תפקידים שונים עד צאתו לפנסיה מוקדמת.

מר כהן הוא דמות אהובה ומקובלת בעיר נתיבות. הוא מתבלט בעממיות ובמאור הפנים 
שהוא מקרין על סביבתו. אדם בעל חסד שתמיד נכון לסייע. כעובד בנק המזרחי הכיר 
את כל המבקרים בבנק, מי שנזקק להלוואה או אשראי ידע שרחמים יעשה כל מאמץ 
כדי לשכנע את מנהל הבנק לסייע לו וידאג לו לתנאים הוגנים. המבוגרים יותר קיבלו 
ממנו עצה והכוונה. לאנשים מוגבלים שלא יכלו להגיע לבנק כדי לחתום על מסמכים, 
הוא עשה מחוות אישיות ואף הגיע אליהם הביתה. קשישים שהתקשו להסתדר בנבכי 

הביורוקרטיה סמכו עליו שיסדר את ענייניהם תוך שמירה על חובת הנאמנות ללקוח.

ידע  הוא  למרות שאינו מחזיק בתפקיד רשמי.  אבריו,  ברמ”ח  ציבור  איש  הוא  כהן  מר 
לתעל את עבודתו כבנקאי כדי למצוא מסילות לעזור לזולת. מעבר לעבודתו התובענית 
היה מר כהן מעורב בתפקידים קהילתיים שאת רובם עשה בהתנדבות. שנים רבות היה 
פעיל בוועד בית הכנסת הגדול “בית יעקב” המאכלס מדי יום עשרות מניינים. היה אחראי 
על הגמ”ח, שבאמצעותו סייע כספית למעוטי יכולת ונזקקים, ארגן חלוקת מצרכי מזון 
לבודדים שחיו  דאג  לפנות,  לאן  להם  היה  עריריים שלא  לאנשים  דאג  רבים,  לנזקקים 
בגפם בהוסטל והתקשו בשפה העברית ובתקשורת עם מטפליהם ועוד. לעיתים הסיע 

את המטפלים לבית של זקן ערירי. 

בנתיבות ידוע מר כהן כמי שמשמש כתובת לכל אלה שהחיים התאכזרו להם. את הכל 
הוא עושה בצנעה, במסירות ומכל הלב.

את מעלות ההתנדבות והענווה ירש מר כהן מאבותיו שהיו בעלי חסד. גם בני משפחתו 
צריך  אדם  “בן  עליון:  ערך  בהתנדבות  רואה  כהן  מר  הציבור.  למען  פעילים  האחרים 
לעשות תמיד למען האחר, רק כך תהיה לנו חברה בריאה, צריכים להסתכל על המבוגרים 

וללמוד מהם”.

 מר רחמים כהן

יקיר העיר בתחום 
הפעילות הציבורית  

לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר רחמים כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

 1946 בשנת  משפחתה  עם  לישראל  עלתה   ,1940 בשנת  נולדה  רוזנהק  רחל  הגברת 
ה-13  בת  ורחל  קשה  היה  הכלכלי  המצב  אביב.  שבתל  התקווה  בשכונת  והתיישבה 

נאלצה לסייע בפרנסת הבית. את השכלתה השלימה בלימודי ערב לאחר יום עבודה. 

בגיל 19 וחצי נישאה ועברה עם בן זוגה להתגורר בנתיבות, שהייתה אז מעברת פחונים 
ועבודות  עולים חדשים. הבעל עסק בהכנת שטחים  בשלבי הקמה שהחלה בקליטת 
המשפחות  את  ביקרה  הפחונים,  בין  עברה  רוזנהק  גברת  הפחונים.  להקמת  תשתית 
בצעדיה  החלה  אז  כבר  וכתוב.  קרוא  יודעות  אינן  שמרביתן  וגילתה  הראשונות, 
בין  עברה  כתיבה,  ומכשירי  מחברות  מכספה  רכשה  היא  בקהילה.  ההתנדבותיים 
המשפחות ולימדה את הנשים עברית בסיסית, קרוא וכתוב. מאז ובמשך עשרות השנים 

הבאות המשיכה בפעילות זו בקרב הקהילה המקומית.

גברת רוזנהק הפכה לדמות מוכרת בקרב המשפחות ואלה פנו אליה לסיוע בענייניהם, 
בעיקר מול הממסד, כשהיא מקלה עליהם את ההתמצאות בנבכי הביורוקרטיה ופותחת 
לא  רוזנהק  גברת  של  ההתנדבותית  פעילותה  הרשויות.  מול  לטיפול  דלתות  בפניהם 
שהתמודדה  ברשימה  להשתלב  לה  הציעו  ואלה  העיר  פרנסי  של  מעיניהם  נעלמה 
חמש  בתפקיד  ושימשה  הפועלים  מועצת  למזכירת  נבחרה  היא  הפועלים.  למועצת 
שנים. במהלך התקופה פעלה רבות לטובת ציבור העובדים בעיר, במקביל יצרה קשרים 
לראש  פניה  הייתה  שיזמה  החשובות  הפעולות  אחת  המרכזי.  השלטון  עם  קרובים 
ראש  בנתיבות.  עמיגור  בתי  גגות של  והחלפת  לתיקון  ז”ל,  בגין  מנחם  דאז  הממשלה 
גגות הבתים תוקנו במסגרת פרויקט “שיקום השכונות”  וכל  הממשלה נענה לפנייתה 

שייסד לצמצום פערים חברתיים.

היא  בעיר.  השכונות  שיקום  פרויקט  ניהול  הייתה  הציבורית  בדרכה  הבאה  התחנה 
שימשה בתפקיד זה 15 שנה במהלכן סייעה לתושבי הדיור הציבורי. במקביל לעבודתה 
הציבורית המשיכה בפעילות ההתנדבותית שכללה ארגון חוגי נשים במתנ”ס המקומי, 
נערים בסיכון שפנו לעולם הפשע.  ובעיקר שיקום  סיוע לקבוצת הכדורגל המקומית 

ביחד עם בעלה דאגה לאותם ילדים שהיו בני בית אצלם עד שיצאו ממעגל הפשע.

במשך עשרות שנים בהן פעלה גברת רוזנהק בהתנדבות, היא חשה סיפוק רב. לדבריה 
ההתנדבות נתנה לה הרגשה נהדרת, “אויר לנשימה”, כהגדרתה, והוסיפה “אני אוהבת 
להביט  יכולה  בהחלט  רוזנהק  גברת  משפחתי”.  את  אוהבים  והם  נתיבות  תושבי  את 

אחורה בסיפוק ובלא מעט גאווה כאישה שתרמה רבות לחוסן החברתי של העיר.

הגברת רחל רוזנהק

יקירת העיר בתחום 
הפעילות הציבורית

לשנת 2015

על כל אלה נמצאה הגברת 
רחל רוזנהק ראויה לתואר 

“יקירת העיר” נתיבות
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מר ניסים יפרח יליד רבאט שבמרוקו, עלה עם אחיו לישראל בשנת 1956 במסגרת “עליית 
הנוער” היישר למוסד “רזיאל” בהרצליה. כעבור שנתיים עלו גם הוריו לישראל, ובשנת 1959 
עברה המשפחה להשתקע בנתיבות. בשנת 1967 התגייס מר יפרח לשירות בצה”ל. הוא 
השתתף במלחמת ששת הימים, ונפצע במהלך מלחמת ההתשה ב”חווה הסינית” בסיני. 
לאחר נישואיו החל מר יפרח להתמחות בליטוש יהלומים. נתיבות הייתה עיירה קטנה שלא 
הציעה הרבה מבחינת תעסוקה לצעיריה, ומר יפרח היה החלוץ בפיתוח מקצוע היהלומנות 
ביישוב. הוא פתח עם חבריו מלטשת יהלומים גדולה שעבדה בהצלחה, אך בעקבות משבר 

שפקד את הענף בשנות התשעים הוא נאלץ לצמצם את פעילותו. 

במהלך השנים הכשיר מר יפרח דורות של עובדי יהלומים שהתפתחו בענף ושימש להם 
מנטור מקצועי. מר יפרח הוא מודל לחיקוי כאדם בעל מוסר עבודה גבוה ותודעת שרות 
גבוהה ומחויבות ללקוחות. חלק מהעובדים שרכשו ממנו את הידע השתלבו בהצלחה 
בעבודה במלטשות בערים הגדולות. הפריצה הגדולה בענף היהלומים בנתיבות, הייתה 
לאחר שניסים יפרח שכנע את שמואל דסקל, מראשי היהלומנים בארץ להגיע לנתיבות. 
דסקל פתח מפעל שסיפק פרנסה לעשרות רבות של תושבים, תוך שהוא מקנה להם ידע 
וכלים להתמקצעות בתחום זה. במקביל פעל מר יפרח רבות לפיתוח התעשייה במקום, 
שהתבססה על בתי מסחר ומלאכה זעירים, חלקם בתחום היהלומים. בשל החלטתו לא 
לעזוב את העיר והקהילה בנתיבות, דחה מר יפרח הצעת עבודה קוסמת בענף היהלומים 

בדרום אפריקה. 

בצד עבודתו במלטשה, עסק מר יפרח בספורט והיה בין מקימי קבוצת הכדורגל “הפועל 
נתיבות” יחד עם חברו סלומון פרג’ון וקנה לעצמו שם בכדורגל הייצוגי. ברבות השנים 

הוא אף יזם ותרם רבות להקמתו של בית כנסת להנצחת הוריו בנתיבות.

השכלתם  את  להרחיב  בהם,  הטמון  הפוטנציאל  את  למצות  לצעירים  קורא  יפרח  מר 
ויתרמו לקידום התרבות  ולפנות ללימודים אקדמאים כדי שיוכלו להתקדם ולהתפתח, 
העיר,  של  בהתפתחותה  מאוד  גאה  הוא  נתיבות,  מוותיקי  כאחד  ביישוב.  והחינוך 
הספורט  ופעילויות  מגרשים,  ספורט,  מתקני  “הקמת  אומר,  הוא  גדולה”,  “ההשקעה 
לענפיהם השונים. קשה להאמין איזה דרך עשתה נתיבות משנות החמישים עד היום. 
ההנהגה ראויה לכל הערכה. החמימות של התושבים, האכפתיות והערבות ההדדית הם 
נכס בל ישוער, יש תחושה של ביחד ושותפות גורל המתמזגת עם עיר בעלת איכות חיים 

שטוב לחיות בה”.

מר ניסים יפרח

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר ניסים יפרח ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

מר סלומון פרג’ון מוותיקי נתיבות, נולד בשנת 1943 בטוניס ועלה לישראל בשנת 1957 
עם משפחתו שהשתקעה בנתיבות. בשנים הראשונות גרה המשפחה בצריף בתנאים 
קשים ביותר. סלומון ואחיו נאלצו לצאת לעבודה כדי לסייע בכלכלת המשפחה, במקביל 

למד מר פרג’ון עברית. 

ובמלחמת  הימים  ששת  במלחמת  השתתף  קרבית  בהנדסה  כלוחם  הצבאי  בשירותו 
יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים אותה עשה כלוחם במסגרת חטיבה 8, ונטל חלק 
פרג’ון  מר  המשיך  הקרבות  בתום  בתודעתו.  נצרבה  במיוחד,  ונועזים  קשים  בקרבות 

לשרת כלוחם בחטיבה 7 הנודעת לתהילה במשך שבעה חודשים רצופים.

שנים  מספר  לאחר  יהלומים”.  “ליטוש  מקצוע  ללמוד  החליט  הצבאי  השירות  בתום 
כשכיר במפעל לליטוש יהלומים ולאחר שצבר ניסיון וידע מקצועי רב, החליט מר פרג’ון 
יחד עם שבעה מחבריו לפתוח מפעל שיתופי לליטוש יהלומים. באותה תקופה שימש 
נפתלי לבנטל כמזכיר מועצת הפועלים, הוא קירב אליו את מר פרג’ון וסייע לו. “הייתי 

כמו הבן שלו, אני חייב לו את כל ההתקדמות המקצועית שלי”, הוא אומר. 

השלב הבא היה הקמת מלטשת יהלומים עצמאית ביחד עם שותף. המלטשה עשתה 
חיל. השניים העסיקו 20 עובדים וראו ברכה בעמלם. כעבור מספר שנים, החליט מר 
פרג’ון לפתוח מפעל יהלומים גדול. הוא הכשיר צעירים מקומיים והעסיק אותם במפעל 
ובכך תרם רבות ליצירת מקורות תעסוקה חדשים לרבים מצעירי העיר, ביניהם נכים 

שהופנו אליו מהמוסד לביטוח לאומי. סלומון הכשיר אותם מקצועית וקידם אותם. 

בעקבות המשבר בענף היהלומים והעתקת מפעלים לרוסיה, נסגרו מלטשות היהלומים 
חנות  סלומון”  “תכשיטי  את  ופתח  התכשיטים  לענף  פרג’ון  מר  פנה   55 בגיל  בעיר. 

התכשיטים שבה עובדים חלק מילדיו.

“הפועל  לצד  בליגה  כדורגל  שיחק  הוא  בספורט.  פעיל  פרג’ון  מר  היה  עבודתו  בצד 
מרחבים” ו”הפועל נתיבות” ואף שימש כמאמן הכדורגל של הקבוצה מנתיבות. בתקופתו 
רשמה נתיבות הישגים נאים וניצחונות במסגרת הליגה. סלומון שגידל משפחה למופת 

קשור מאוד לנתיבות וגאה באווירתה המשפחתית. 

מר פרג’ון הוא איש עבודה יצירתי, המקפיד על מוסר עבודה גבוה ומאמין כי “העבודה 
מכבדת את בעליה, אסור להיות נטל על החברה, רק אדם שעושה, מצליח”.

מר סלומון פרג’ון

יקיר העיר בתחום דור 
המייסדים וראשוני 

העיר לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר סלומון פרג’ון ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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סבלה  בילדותו  הרומנית.  במולדובה  חוש  בעיר   ,1928 בשנת  נולד  סלומון  משה  מר 
משפחתו מאנטישמיות. הוא עבר את מוראות מלחמת העולם השנייה על בשרו ותלאותיה 
נצרבו בו. סמוך לביתו היה שדה תעופה גרמני שהופצץ על ידי חיל האוויר האמריקאי 
והפצצות הגיעו עד לחצר ביתו. רק כשהצבא האדום הגיע והגרמנים נאלצו לברוח, חזר 

משה הצעיר עם משפחתו לבוקרשט.

גיוסו לצבא, פנה מר סלומון ללימודים בבית  ולפני  לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים 
החולים בבוקרשט והוכשר להיות אח בבית חולים. למרות שהיה היהודי היחיד בקורס, הוא 
סיים אותו בהצלחה. כשהשתחרר מהצבא עבד מר סלומון כאח מטעם משרד הבריאות 
במרכזים השונים בבוקרשט, והיה אחראי שהחיסונים לבתי הספר יגיעו ויינתנו בזמן. הוא 
הגיע לישראל בשנת 1965 לעיר באר שבע. עם הגיעו נשלח מר סלומון לאולפן בקיבוץ 
נגבה ללמוד עברית ושהה שם שישה חודשים. כעבור זמן קצר החל לעבוד בקופת חולים 
ובמרפאות בבאר שבע. לאחר מכן עבר לעבוד במושבים בדרום הארץ. מדי יום עלה מר 
סלומון על אוטובוס בחמש וחצי בבוקר כדי לנסוע לעבודתו וחזר ממנה בשש בערב. 
במסגרת עבודתו הגיע למרפאת קופת חולים בנתיבות והחל לעבוד בה בקביעות. כעבור 
זמן מה הכיר את רעייתו שעבדה בבנק המזרחי בנתיבות והשניים נישאו. לבני הזוג נולדו 

חמישה ילדים שכולם עשו חיל בצה”ל ובתחומים אקדמיים שונים. 

ומזור  רפואה  שמביא  למי  נרדף  לשם  הפך  נתיבות  של  המיתולוגי  האח  סלמון  מר 
העריכו  עליו  והממונים  למטופליו  קשור  היה  עבודתו,  את  מאוד  אהב  הוא  לתושבים. 
וכאדם רגיש  והסיעוד הרבה מעבר להשכלתו,  אותו מקצועית כבקיא בעולם הרפואה 
ובעל תודעת שירות גבוהה לחולים. גם כשהגיע זמנו לצאת לפנסיה הוא המשיך לעבוד 
במשך תשע שנים נוספות. למר סולומון היה קשר מיוחד עם התושבים שנתנו בו אמון 
מלא וקראו לו ד”ר משה, בזכות ידיעותיו הנרחבות וניסיונו המקצועי בטיפולים רפואיים 
לסוגיהם. חולים הגיעו אליו בכל שעות היום והלילה הוא הכיר כל אחת ואחד, טיפל בהם 

בסבלנות ובמסירות אין קץ. 

רבים מתושבי העיר מוקירים את פועלו לחיזוק שירותי הבריאות בנתיבות. מר סולומון 
רחום  כאח  האנושיים  ומנופיה  העיר  של  מההיסטוריה  לחלק  הפך  בנתיבות  המתגורר 
נכדיו  ואת  ילדיו  נהנה לארח באהבה את  הוא  בביתו שברחוב אבוחצירא  וכאיש חסד. 

הרבים הבאים לבקרו.

מר משה סלומון

יקיר העיר בתחום 
שירותי הבריאות

 לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר משה סלומון ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

הגברת מרים כץ נולדה בשנת 1967 בקייב שבאוקראינה. לצד לימודיה למדה בילדותה 
ובנעוריה במשך עשר שנים מוזיקה וריקוד. סיימה טכניון פדגוגי והוסמכה כמורה לגיל 
הרך. בשנת 1990 עם פתיחת שערי העלייה מארצות חבר העמים, עלתה גברת כץ בעלה 

לישראל וכעבור זמן מה הגיעה לנתיבות וקשרה בה את גורלה. 

תחילה עסקה גברת כץ בפעילות התנדבותית בקרב העולים בהדרכת קבוצות בריקוד 
ובעקבות  זה,  אמנותי  לתחום  שנחשפו  מהעיר  ילדים  קבוצות  הצטרפו  אט  אט  גא’ז. 
הביקוש פתחה חוגים במתנ’’ס המקומי, פיתחה את ריקוד הג’אז גם במרחבים ובבית 
ספר במבועים וקנתה לעצמה שם כמומחית בענף ייחודי זה. בעבודה רצופה ועם הרבה 
נחישות והתמדה הצליחה גברת כץ להחדיר את תחום האמנות על גווניו לכל גילאי 3-18 
התנדבותית  כפעילות  מה שהחל  פורמלית.  הבלתי  ההעשרה  מלימודי  כחלק  ולבססו 
בהדרכת חוגים, התמסד והיה לענף ייצוגי ותחרותי שהפך לשם דבר באזור. גברת כץ 
הקימה קבוצות איכותיות שמשתתפות בתחרויות ארציות שבהן זכו להישגים מרשימים. 
גם  משמשת  כץ  גברת  באילת.  דרום’’  ‘’כוכבי  בפסטיבל  חניכיה  משתתפים  שנה  מדי 

ככוריאוגראפית מדופלמת ואף תופרת במו ידיה את התלבושות.

הסיפוק שלה בעבודה הוא השמחה וההנאה שיש להורים ולילדים אחרי הופעה. היא 
התנועה  בעולם  המקצועית  מיומנותה  את  המעריכים  וההורים  הילדים  על  אהובה 
בהן.  למיצוי הכישרון הטמון  בלימודי הבנות בדרך  והשקעתה  ואת מסירותה  והמחול 

בנות החוגים קשורות אליה ובוגרות החוגים ממשיכות לשמור איתה על קשר. 

והמחול בהתאם  הג’אז  נערות להשתתף בחוגים המשיקים לעולם  גברת כץ מעודדת 
לכישוריהן. בעיניה עולם המחול הוא אוצר בלום של תנועה מעגלית ושפה תנועתית 
בלתי מוגבלת המאפשרת חיבור הרמוני של אנשים ושיתוף פעולה. היא מעורה היטב 
בקהילת העולים, מסייעת להם בפניותיהם לממסד, מפשטת עבורם הליכי ביורוקרטיה 
טמייצגת  ואף  הממלכתיים  המוסדות  כלפי  וחובותיהם  זכויותיהם  את  להם  ומסבירה 
אותם בעת הצורך. היא גם מארגנת פעילויות שונות בתחומי התרבות, הפנאי והקהילה 

שמטרתם לעורר חיי קהילה תוססים וגיבוש חברתי.

בה.  השקטים  ומהחיים  בעיר  מהאווירה  טובים,  חברה  מחיי  במיוחד  נהנית  כץ  גברת 
היא מאמינה כי “הפעילויות והחוגים שמעשירים את עולמם התרבותי של הילדים ובני 

הנוער ופותחים בפניהם צוהר לעתיד טוב יותר’’. 

הגברת מרים כץ

יקירת העיר בתחום 
קליטת העלייה 

לשנת 2015

על כל אלה נמצאה הגברת 
מרים כץ ראויה לתואר 
“יקירת העיר” נתיבות
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מר מלקמו קבדה נולד בשנת 1954 בברובקס שבאתיופיה ועלה לישראל בשנת 1991 בגל 
‘’מבצע שלמה’’. בעיר הולדתו עסק בחקלאות. לאחר נישואיו, נולדו לו  העלייה הגדול של 
שלושה ילדים, וכבר אז ניכר בו הרצון לסייע לאחר. הוא הרבה לעזור ולכוון עוברי דרכים 
שנזקקו להכוונה לעיר הבירה אדיס אבבה. מר קבדה אירח אותם בביתו ודאג להם ללינה, 
למנוחה ולמזון לפני שהמשיכו בדרכם. למרות המחסור שבו הייתה שרויה משפחתו, הוא 
סמוכים  בכפרים  משפחה.  כבן  אחד  לכל  והתייחס  פנים  ובמאור  באהבה  אורח  כל  קיבל 
המאבק על המחיה גרם למאבקים אלימים, אבל בעירו של מר קבדה שמרו על החוק והקשר 

בין המשפחות היה חזק. מר קבדה עצמו שימש כמדריך למבוגרים בקהילה. 

לאחר מספר שנים עברה המשפחה לאדיס אבבה, ומר קבדה נבחר לחבר ב’’וועדת החלוקה’’, 
זכתה  פעילותו  שבהם.  לנזקקים  ובעיקר  התושבים,  של  למחסורם  לדאוג  היה  שתפקידה 
לשבחים רבים מהממסד ואף לתעודת הוקרה על תרומתו החשובה לחיזוק אוכלוסייה חלשה.

בעקבות קריסת שלטון מנגיסטו וחילופי השלטון באתיופיה בשנת 1991, הסכים הממשל 
החדש לאפשר את העלאת שארית יהודי אתיופיה תמורת 35 מיליון דולר ומתן מקלט בארצות 
הברית לבכירי השלטון. בתוך 48 שעות עלו ארצה במבצע הירואי חשאי 14,310 איש, ביניהם 

מר קבדה ומשפחתו שהשתקעו בעיר נתיבות.

מר קבדה שידע עברית עוד מאתיופיה השתלב עד מהרה בעבודה בסניף המקומי של עמיגור. 
הוא היה איש הקשר עם העולים, שימש להם לפה מול הממסד בעיר, פישט עבורם הליכי 
מהרה  עד  ציבורי.  לדיור  זכויותיהם  למימוש  ופעל  ולתנאיהם  למחסורם  דאג  ביורוקרטיה, 
הפך מר קבדה לאחד ממנהיגיה הכריזמטיים של הקהילה. מחלוקות שנתגלעו בין אנשים 
ומשפחות הגיעו אליו והוא גישר בין הניצים עד שהשכין שלום ביניהם. את פעילותו למען 
הקהילה עשה בהתנדבות, הוא הפך כתובת לכל בעיה ולא דחה פנייה של איש, בסבלנות רבה 
ותוך כבוד לפונה ליווה אותו עד לפתרון בעייתו. למרות פעילותו הרבה הוא לא ציפה לתמורה. 

הנתינה והעזרה טבועים בו, והסיפוק הגדול שלו היה התודה וההערכה שקיבל מכל אחד.

מר קבדה הוא איש צנוע שמתקשה לספר בשבחי עצמו. הוא משמש דוגמה ומופת לצעירי 
העדה, מקפיד להזהיר מפני אלימות והתמכרות לאלכוהול, מעודד צעירים להתנדב, לכבד כל 
אדם בעיקר את המבוגרים ולשמור על החוק. ‘’אנחנו היינו רוחצים את רגליהם של המבוגרים 
‘’העיר התפתחה מאוד,  זוכר משנות התשעים,  נתיבות הוא  מאיתנו’’, אומר מר קבדה. את 
הממסד העירוני עוזר לעולים החדשים, ורבים השתלבו יפה בחברה והפכו לחלק בלתי נפרד 

מהנוף האנושי בעיר’’.

מר מלקמו קבדה

יקיר העיר בתחום 
קליטת העלייה

 לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר מלקמו קבדה ראוי 

לתואר “יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

הגברת דינה כהן נולדה בזרזיס שבטוניס. יחד עם בעלה ציון, מראשוני המתיישבים 
בנתיבות הם גידלו 17 ילדים המשמשים בתפקידים חשובים במערכת החינוך ברחבי 
הארץ. גברת כהן השקיעה את כל כולה בגידול הילדים והתמסרה לחינוכם על ערכי 
המורשת ומידות טובות. בביתה הפתוח לרווחה לכל אדם התארחו ראשי ממשלה, 
ביתה  גבולות.  ידעה  לא  ציבור. הכנסת האורחים שלה  ואישי  שרים, חברי הכנסת 
היה ביתן השני של בנות השירות הלאומי, מורות חיילות וחניכי בני עקיבא שאותם 
קיבלה באהבה ובמאור פנים. היא בישלה ודאגה לכל פרט בבית. דאגה לחינוך תורני 
לאומי לילדיה ולהשכלה גבוהה וליוותה אותם בחום ואהבה, עד שהקימו משפחות 

והשתלבו בעבודה.

בא- יוסף  הרב  הישיבה,  לראש  ובעיקר  ‘’נחלים’’,  לישיבת  יתרה  חיבה  כהן  למשפחת 
גד, שהפך לימים ח”כ. הנתינה של גברת כהן ידועה לכל, ביתה פתוח לכל אדם באשר 
הוזמנו  האילנות’’,  ‘’ברכת  כמו  הכנסת  בבית  שהיה  אירוע  כל  שלאחר  מספרים  הוא. 
המתפללים לביתה לסעודת מצווה. מאות המבקרים בביתה זוכרים את האירוח המיוחד 
ואת אווירת הקודש. לאורחים שהגיעו לנתיבות להרצאות בשבת הוצע להתארח בביתה 
זצ’’ל.  פורת  חנן  הרב  נמנה  כהן  משפחת  אצל  להתארח  המרבים  עם  כהן.  גברת  של 
לאחר פטירתו סיפרה אלמנתו לגברת כהן על הדברים המיוחדים שלמד בעת ששהה 
בביתה בשבתות, ואשר עיצבו את עבודתו החינוכית והציבורית במהלך השנים. גם שר 
המשפטים לשעבר יעקב נאמן נקשר למשפחת כהן ובני הזוג כהן ‘’אימצו’’ את בתו של 

השר בעת שירותה בעיר.

בשנות השמונים עם עלייתם ארצה של יהודים מאתיופיה ב”מבצע משה”, גברת כהן 
העולים  לקליטת  שסייע  עירוני  חמ’’ל  הוקם  בביתה  החשובה.  למשימה  מיד  נרתמה 

ולשילובם בקהילה. 

בצד גידול משפחה ברוכת ילדים, המשיכה גברת כהן בנתינה ובחסדים הרבים שעשתה 
והכל בצנעה רבה, כפי שמעידים ילדיה: ‘’אמא שלנו היא אשת חִיל, מעולם לא התפארה 
ופרסמה את מעשיה. בעיני האמא, הנתינה היא דבר מובן מאליו, כך חונכנו לדרך חיים 

המושתתת על נתינה, ענווה והכרת הטוב”. 

ההיכר  מסימני  הם  פניה  על  הנסוך  תמידי  וחיוך  אינסופית  אופטימיות  חיים,  שמחת 
הינם  שלדבריה  נתיבות  תושבי  את  אוהבת  היא  עת.  בכל  כהן  גברת  את  המאפיינים 
אנשים טובים וחמים. “במקום יש הרבה צדיקים שמוסיפים קדושה לעיר שמתפתחת 

בצורה מדהימה”, היא מוסיפה. 

הגברת דינה כהן

יקירת העיר בתחום 
התנדבות בקהילה

לשנת 2015

על כל אלה נמצאה הגברת 
דינה כהן ראויה לתואר 
“יקירת העיר” נתיבות
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הגיעה   1963 בשנת  בילדותו.  ארצה  ועלה  במרוקו   1951 בשנת  נולד  לוי  מיכאל  מר 
לפני  בנתיבות.  החינוך  ובקריית  בירושלים  בישיבה  למד  לוי  מר  לנתיבות.  המשפחה 
גיוסו למד בפנימייה הצבאית ולאחר מכן התגייס לחיל הים. עם שחרורו מצה’’ל התגייס 

למשטרת ישראל, שם שימש כקצין זיהוי פלילי במרחב אזור סיני. 

החל  ובמקביל  בעיר,  צילום  חנות  ופתח  לפנסיה  לוי  מר  יצא  28 שנה במשטרה  אחרי 
בפעילות התנדבותית ענפה, הממלאת את סדר יומו ומסמלת את ערכי העשייה למען 
הכלל. מר לוי הקים את יחידת זק’’א בנתיבות. הוא מגיע ראשון לכל זירת אירוע ואחראי 
על המושבים באזור. מיד כשמודיעים לו על נפטר, הוא מגיע לבית המשפחה ומטפל בכל 
הפרוצדורה הקשורה בהעברתו לקבורה. מזה שלושה עשורים שהוא מתנדב ב”חברה 
קדישא” וזאת בנוסף לפעילות וולונטרית במשטרה במדים. עם סיום שירותו פנה אליו 
מפקד המחוז בבקשה כי ימשיך בפעילות התנדבותית זו. הוא הסכים ובלבד שלא ייאלץ 
לרשום דו’’חות. בין פעולותיו במשטרה, הוא משמש גם כמתורגמן, וכאשר צריך לתרגם 

דבר מה לאסיר במעצר הוא נקרא למקום בכל שעה ביממה.

המשמש  לוי  מר  אצל  מיוחדת  ערכית  משמעות  מקבלת  בקהילה  ההתנדבות  פעילות 
גם כגבאי בבית הכנסת, ואחראי לכל צורכי בית הכנסת והכנתו לתפילה משעת בוקר 
מוקדמת עד שהמתפללים שבים לבתיהם. מלבד זאת הוא מטפל בהתנדבות באנשים 
מבוגרים סיעודיים, לעיתים בו זמנית, וזאת מעבר לקשישים אחרים שהוא מגיע לבתיהם 

באופן קבוע כדי להניח להם תפילין ולדאוג לצורכיהם.

מי שראה את מר לוי מטפל באחיו יצחק ז’’ל במסירות אין קץ במשך ארבע שנים עד 
לפטירתו יכול היה להפנים בתודעתו עד כמה יש בכוחן של ההקרבה והמסירות בטיפול 

בחולה כדי להאריך חיים.

כאשר העיסוק הרב בפעילות ההתנדבותית פגע בפרנסתו, והיה ברור שעליו לוותר על 
אחד מהשנים, החליט מר לוי לוותר על עבודתו לטובת הפעילות ההתנדבותית אותה הוא 

אוהב בכל נימי נפשו.

מר לוי מעיד על עצמו שהוא חש סיפוק עצום מסיוע למשפחה, לקשיש ולחברה בכלל, 
וזה בעצם הכוח שמניע אותו להמשיך ולסייע. הוא שש לסייע בכל שעה ביממה בימי 

שרב כבימי סגריר.

מר לוי הוא איש משפחה, ורעייתו מסורה לעשייתו ההתנדבותית. הוא אומר כי ‘’על בני 
הנוער לשנן את מאמר הכתוב ‘ואהבת לרעך כמוך’, לעזור, להתנדב, זה מביא סיפוק’’. 

מר מיכאל לוי

יקיר העיר בתחום 
ההתנדבות בקהילה 

לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר מיכאל לוי ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות
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מר שלום כהן

יקיר העיר 
בתחום החינוך

 לשנת 2012

מר יצחק כהן נולד בשנת 1956. הוא היה התינוק הראשון שנולד בנתיבות ובן למשפחת 
רבנים ידועה ממרוקו.

אביו היה ירא שמיים ובעל ענווה גדולה. החיים במעברה היו קשים מנשוא. משפחת כהן 
התגוררה בפחונים כשמסביב מרחב שדה קוצים ללא תשתיות מינימליות והימים היו 

ימי צנע ומחסור, אולם משפחת כהן הסתפקה במועט וההורים עבדו קשה לפרנסתם.

מר כהן התחנך בבתי ספר בנתיבות ובתום לימודיו התגייס לצה’’ל. לאחר שירות צבאי 
בנייה  עבודות  ועשה  כעצמאי  לעבוד  החל  הימים  ברבות  בבנייה.  לעבוד  החל  מלא 
אחיזתו  והעמיק את  בדרום, שם שיכלל את מקצועיותו  ביישובים שונים  קטן  בהיקף 
הוא  אביב.  תל  באוניברסיטת  בניין  בהנדסת  לימודיו  את  החל  במקביל  הבנייה.  בענף 

קיבל תעודת קבלן ופנה ליזמות והשקעות בתחום הבנייה. 

כקבלן בניין סלל מר כהן את דרכו בהדרגה, צעד אחר צעד, מפרויקטים קטנים למיזמי 
בנייה גדולים וחדשניים שחיזקו את המוניטין שלו כקבלן מקצועי ובעל מעוף העושה 

חיל בעסקי הבנייה. 

עם התבססותו בענף הוא הקים את חברת הבנייה ‘’כ. כוכב הנגב’’ המעסיקה עובדים 
רבים ועוסקת בבנייה בערים רבות בעיקר במרכז הארץ. החברה בנתה ובונה בנס ציונה, 
ברמת גן, תל אביב בנתיבות. בירוחם בנתה בית ספר ובדימונה מגרשי ספורט, בקריית 

גת בונה כיום עשרות דירות ברמת גימור גבוהה.

מר כהן הפך לחלק בלתי נפרד מהתפתחותה האורבנית של נתיבות בזכות הפרויקטים 
לחוסנה  גם  רבות  תרם  השנים  שברבות  חסד  לאיש  נחשב  והוא  בה,  שהקים  הרבים 
החברתי של הקהילה. על מידותיו המיוחדות כאיש משפחה למופת ניתן ללמוד מהתקופה 
בה טיפל במסירות נפש בהוריו לעת זיקנה וסעד אותם עד יומם האחרון. מר כהן מקרין 
חום ואנושיות ומרבה במתן בסתר ובסיוע למשפחות נזקקות. באחת השכונות בעיר בנה 
בית כנסת מפואר לעילוי נשמת אביו, ובמקביל בנה אולם שמחות לעילוי נשמת אמו. 

מוסדות אלה משמשים את הציבור הרחב בנתיבות לאירועים קהילתיים שונים. 

למרות הצלחתו הרבה כבעל חברת בנייה גדולה הוא דבק בצניעותו, מתגורר בנתיבות 
כהן  מר  אחד.  כל  על  זכות  ומלמד  לנזקקים  מסייע  כולם,  של  וכחבר  משפחה  כאיש 

משמש דוגמה ומופת לאדם רגיש ואכפתי הקשור לעיר ולתושביה באהבה רבה.

מר יצחק כהן

יקיר העיר בתחום 
המסחר והתעשייה

לשנת 2015

על כל אלה נמצא 
מר יצחק כהן ראוי לתואר 

“יקיר העיר” נתיבות


