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 ת"פ

  . מראשוני גדוד הכבאים– נתנאל צוער  :1929  - 1928

  . מראשוני גדוד הכבאים– אברהם סוקולובסקי: 1934 -1930

  . מנהל ותומך כספי של גדוד הכבאים– פרץ פסקל: 1935

רכה היה נושא ההד. דמות מרכזית בגדוד הכבאים באם המושבות - משה תבורי: 1955 -1935

 שלב חשוב בפעילותו. א לגמלאותיצ בה 1958דורות של כבאים עד שנת הדריך  .קרוב לליבו

  .הונצח ברחוב בעיר הנושא את שמו .היתה הקמת התחנה ברחוב חפץ חיים

. הקדיש כל ימיו ולילותיו לפעילותו באיגוד.  מפקד תחנת מכבי אש– צבי דינוביץ :1955-1937

  . הנקראת על שמו,תח תקוה ברחוב המכביםהונצח בתחנת כיבוי אש פ

  . לתקופה קצרהכמפקדו בפועל של גדוד הכבאים שמש - גולובסקי. י :1953

כותב דוד "  זכרונות איש פתח תקוה" בספר . מפקד תחנת מכבי אש– דוד גולדברג :1957

,  משכורת רעב-היה בה עובד אחד בשכר ] כמפקד התחנה[כשהתחלתי בתפקידי " :גולדברג

רק תורן ... (וכן היו אחד עשר מתנדבים.... הקצין הטכני, משה תבורי, שש לירות לחודש-משח

ותפקידה , ת"אחת של המועצה המקומית פ' מכונית כיבוי'היתה בתחנה )...אחד ללילה

, הצלחנו לקבל מכונית כיבוי". ... "העיקרי היה שטיפת רחובות המושבה במים למניעת אבק

 שקשה לפרוש אותם ,וכמות קטנה של זרנוקים עשויים בד מרוח בזפת, צבאי' קומנדקר דודג

ולנו , נתנו לערבים הרבה ציוד ורכב משוכלל... ,כדרכם, הבריטים... וקשה שבעתיים לקפלם

  ".'מתן בסתר מה שהצלחנו לקבל היה בעזרת . את השאריות

  .שבהונצח ברחוב הנושא שמו בשכונת עמי ו,קיבל את אות יקיר פתח תקווהדוד 

 ממקימי  שהיה גם, של חנןהכבאות היתה גולת חייו.  התחנה מפקדחנן לויתן :1987 -1979 

  .הארגון הארצי של שירותי הכבאות בישראל

  .מומחה בתחום מניעת דליקותהיה  ,מונה כמפקד השירות אברהם בלך: 1996 – 1987

 ברחוב משכנה החדששהחלה לפעול בשל תחנת כיבוי האש  כמפקדה דוד ינקוביץמונה  : 1996

  . היוםגםמשמש כמנהלה , המכבים

 

  מפקדי מכבי אש לדורותיהם

  :ביבליוגרפיה

  http://www.nrg.historychannel.co.il/?cmd=photo_view&photo_id=2965  -תמונות לעתיד 

  . שרותי כבאות- אגוד ערים פתח תקוה, " שנות כבאות בפתח תקוה45", אורן. ב

  הוצאת עיריית פתח תקוה, "אם ועיר", חשביה.א

  

  ?ם זהדלהצלחתם בתפקיחשובות העומדים בראש מכבי האש  של הםו מתכונותיאיל ו ברר-

  ? מכבי האשמפקדילהנציח את בעינייך ראוי כיצד  -

  ? בעברתפקיד מפקד הגדוד של ו ייחודבמה -

  

הנהלה ומתנדבים בעת קבלת , מפקדי מכבי האש
 1944, כבאית לתחנה ברחוב חפץ חיים

בשורה הראשונה עומדים . על הטנדר כבאים מתנדבים
ר "יו' ישי גולדברג וצבי דינוביץ, דוד גולדברג: מימין לשמאל

על האפנוע האחים אריה ,ההנהלה של מכבי אש מתנדבים

 .שניטמן) מנחם(ומני 

יצחק ): יושבים מימין לשמאל(שורה תחתונה , משה תבורי יוצא לגמלאות
משה , יצחק פירוזי: שורה אמצעית, משה הלל, חנן לויתן, אברהם בלך, ליברמן
, מרדכי בסו, דוד גולדברג, אהרון שניטמן, ד אליהו יגנס"עו, משה תבורי, זילבר

 יואל שיפטן  , ישי גולדברג,  חיים תבוריניצב: שורה עליונה

ומתוקף , חשו שהם ממלאים שליחות לאומית , בפתח תקוההאנשים שעמדו בראש מכבי האש
התכונות  .באות שהתפתחו להיות שירותי כבאות והצלהזה הצליחו להקים מערך שירותי כ

  .הביאו למיסוד השירותים ולהרחבתם, הייחודיות של מפקדי הכבאים

 :מפקד מכבי אש בפתח תקוה לדורותיהם

 


