
 

 
 



במושב עין עירון בו חי עד   1948נולד בשנת  בירנברג, קובי, יעקב
 .יום מותו

ש עין  "היה רב, שימש מזכיר המושב עין עירון, קובי היה חקלאי
 .מחובר לאדמה ולאזור בכל נימי נפשו, שנה 15 -עירון כ
ט "נכנס קובי לעבוד במועצה האזורית מנשה כקב 1992בשנת 

 .ח"מוס
קובי היה מחובר לעשייה הביטחונית במועצה בכל התחומים  

 .ושימש מקור סמכות וידע בנושאי הביטחון השונים
קובי היה שותף לפעילות הביטחון השוטף בתקופת הפיגועים  

,  תמיד בקור רוח, הקשים שחוותה המועצה בשנות האינתיפאדה
 .בחיוך ובמקצועיות

דורות רבים של תלמידים והורים זוכרים את דמותו של קובי 
בכיכר הכניסה  , בקיץ ובחורף, בוקרשהייתה ניבטת אליהם בוקר 

כיכר שנקראה על שמו של קובי , לקריית החינוך של המועצה
 .לאחר מותו

 .בלבד 61והוא בן  2009-קובי  נפטר בחודש יולי שנת 

 

 
 



 מחוז המרכז –א דרום השרון .ט מ"קב

 1994-2011בין השנים 

 (20.11.2011)ב "ד בחשון תשע"כ -נפטר ב

 

ט המועצה שנים  "ט מוסדות חינוך וקב"שימוש בתפקידו כקב, בחיל המודיעין' ל במיל"סא, ל"איציק רון ז

הבטיחות והחירום במועצה האזורית דרום השרון לאחת הגדולות  , רבות והביא את מחלקת הביטחון

 .  צים"שים ורבש"רב, ח"טי מוס"תחתיו היו מספר קב. ברשויות

 .שירת בהתנדבות בכעשרה מהפורומים במחוז המרכז

 יהי זכרו ברוך



 מחוז המרכז –א גן רווה .ט מ"קב

 1989-2014בין השנים 

 (12.1.2015)ה  "א בטבת תשע"כ -נפטר ב

 

ט המועצה שנים רבות והביא את נושאי  "ט מוסדות חינוך וקב"שימש בתפקידו כקב, ל"ז שוסיובדוד 

 .הבטיחות והחירום במועצה האזורית גן רווה לרמות גבוהות מבין רשויות המחוז, הביטחון

 .השתתף בהתנדבות במספר רב של פורומים במחוז המרכז

 יהי זכרו ברוך



 מחוז המרכז –א שומרון .ט מ"קב

 1998-2001בין השנים 

 (29.5.2001)א "בסיון תשס' ז -נפטר ב

 
ית  'בפיגוע ממארב מחבלים רצחני בצומת ג, 40ל נרצח בעת מילוי תפקידו כשהוא בן "גלעד זר ז

 .  שבשומרון

המועצה הגדולה והמורכבת ביותר מבחינה  , "שומרון"גלעד שימש קצין הביטחון של המועצה אזורית 

היה בקשר , השקיע את כל כולו בתפקיד, ט המועצה"בתוקף תפקידו כקב. ביטחונית במחוז המרכז

קידם את המחלקה ופיתח את מערכת  , ל וקציני הביטחון של משרד החינוך"מתמיד עם מפקדי צה

 .  הקים את מערך החירום וההצלה במועצה, אבטחת מוסדות החינוך

ובבקיאות  , ידע. טרסה ושביל בשומרון, כל חרבה, עמק וגיא, גלעד נמנה על הבודדים שהכירו כל גבע

 .ך"לספר על כל אתר ואתר ואף לקשר אותם לסיפורי התנ, רבה

 יהי זכרו ברוך



יהי זכרם 

 ברוך


