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 ת"פ

  
נפת ב ש בעיירה נוברודוק1886ו "נולד בשנת תרמ, נצר למשפחת רבנים ,הרב בן ציון צוויק

  .ין וכיהן כרב בקהילות שונות'וולוזנובורודוק , מירת ולמד בישיב .מינסק ברוסיה

  

קהילות גדולות מ הצעותחרף ,  והתקבל כרבה של כפר גנים1933 עלה ארצה בשנת הרב צוויק

כבש לבבות בנאומיו ובתבונה רבה ובכח שכנוע בלתי רגיל , נועם פעל בדרכיהוא  .ב"בארה

  .הצטיין באהבת הבריות ודן כל אדם לכף זכות. המלהיבים

עד מהרה היה לאישיות . הרב היה ידוע בגישתו הנאורה והתייחס באופן שווה לחילוניים ודתיים

  . בי עם וארץ ישראלהוא היה מאוה. המלכדת בשכונה

  ".בהדרגה"ו" היובל",  גת רימון":בנות פתח תקוה" בגםכרב הרב צוויק פעל 

  

הוא . חקלאי לנוער עולה-מקצועי- נענה לפניית הנרייטה סולד והקים מוסד תורני1940בשנת 

  .  כאבהתייחס לתלמידיוו  זוו למשימהיהקדיש את כל מעיינ

ואפשר להם לפעול מתוך ,  בכפר גניםרגוני המחתרתוא" הגנה"היה ער לבעיות ההרב צוויק 

  .המוסד שלו

 הוא.  המקומיבנקהסניף היה ממקימי ובעיות הכלכליות של כפר גנים  לפתירת ה גםהרב פעל
ח ת פתידגל ברעיון צירופה לתחום שיפוטה של  עיריו, ניסה למשוך לתחומה מפעלי תעשייה

  . תקוה
  

התבססה וגדלה על ידי ש, פעילותה של ישיבת כפר גניםהחלה ,  הרב צוויקשל בצריף , לימים
  .ממשיכו הרב צוקר

  
  . ברחוב  ובגן על שמו  בכפר גנים הונצח-1978 -קיבל את אות יקיר העיר בהרב צוויק 

 
  

   .נקבר בבית העלמין סגולהו 24/12/1979  ,ם''בטבת תש' נפטר בדהרב בן ציון צוויק 

  

 הרב של כפר גנים - ון צוויקבן צי' ר

 בן ציון צוויק' ר

  :ביבליוגרפיה

  הוצאת עיריית פתח תקוה, 1978 חוברת יקיר פתח תקוה -

  שאול מייזליש, "מעיין גנים" שלושים שנה – ישיבת כפר גנים -

  ח"תשל,  הוצאת הרבנות הראשית לפתח תקוה,ח" תשל–ח " שנים רבנות ורבנים בפתח תקוה תרל 100 -

  

  

הצריף הראשון של ישיבת כפר 

 צריפו של הרב צוויק, גנים

 רב צוויק נואם בישיבת כפר גניםה

  ?אילו מתכונותיו של הרב צוויק חשובות למנהיג רוחני של יישוב -

  ?מדוע ראוי היה להנציח את הרב צוויק -

  .בדקו את ייחודה של ישיבת כפר גנים בעבר ובהווה -

  


