
ארכיון היסטורי

עיריית רעננה

שם המרואיין ופרטיםהמראיין/תתאריך עד/מ ממספרצדמס' 
1A1982מרדכי המורשתי- זכרונות שנים ראשונותזיוה מימוני

B1982מרדכי המורשתי- זכרונות שנים ראשונותזיוה מימוני

2Aכפר מנחםזיוה מימוני

3Aיהושע שפירא (גבעת חן)- הקשרים לרעננהחניה שמיר12.12.84הכל

B164 יהושע שפירא - המשךחניה שמירעד

4A339 שמחה דולינסקי (גבעת חן) - הקשרים לרעננהחניה שמיר16.12.84עד

A 340-אריה שפטל - איש ציבור , עבודתו ברעננה.חניה שמיר3.01.85מ

Bאריה שפטל - המשךחניה שמיר3.01.85הכל

5Aמשפ' פרלמוטר-אלדר שנים ראשונות משתלהחניה שמיר3.01.85הכל

B4113.01.85המשך- (אמנון וגילה בעיקר)חניה שמיר

6Aרגינה הורביץ (הלברג) מראשוני המתיישבים.חניה שמיר6.01.85הכל

B184 עמוס גוטהרץ - חברת חשמלחניה שמיר11.01.85עד

7A440 משפ' גיבלי (הררי) - זכרונות על בית ההוריםחניה שמיר8.01.85עד

A ארנסט כץ- מעולי גרמניה, זכרונות, פעילויות ברעננה בשנות ה-30חניה שמיר10.01.85מ-440 עד הסוף

Bארנסט כץ- המשךחניה שמיר10.01.85הכל

8Aאלכסנדר הרפז (גולדברג) - פעילות ציבורית והגנהחניה שמיר23.01.85הכל

Bברוך ושרה רבינוביץ' - החיים ברעננה, מפעליםחניה שמיר03.02.85הכל

9Aבתיה גרוסמן ובנה אלי גונן - זכרונותחניה שמיר24.02.85הכל

B180 בתיה גרוסמן ובנה אלי גונן - זכרונותחניה שמיר24.02.85עד

10A304 שושנה גולדברג (אוסטרובסקי)- זכרונות בית-אבא ראש הועד והמועצהחניה שמיר20.02.85עד

B443 נסים בן ארויה, קבוץ אורים, הקשר לרעננהחניה שמיר3.03.85עד

11Aיפה פדן (מירובסקי) - על בית ההורים וכנערה ברעננהחניה שמיר6.03.85הכל

B117 יפה פדן - המשךחניה שמיר6.03.85עד

B117 - 50514.01.86רחל יצחקי (קלצ'קו) אלמנת ישראל, על בואה לרעננה והשנים הראשונות.חניה שמיר

12Aד"ר ריכרד הורן- רעננה בשנות ה-30, קשיין ועבודהחניה שמיר10.03.85הכל

B71 ד"ר ריכרד הורן- המשךחניה שמיר10.03.85עד

13Aאהרון מגד- זכרונות על בית-אבא (המורה מגד ורעיתו לאה) ורעננה בראשיתהחניה שמיר12.03.85הכל



B176 אהרון מגד- המשךחניה שמיר12.03.85עד

14A399 מרים יעקובוביץ - מסחר בשנות ה-30, וזכרונותחניה שמיר20.03.85עד

A400-הילדה צמח - פעילות ברעננה בהגנה, ועזרה ראשונהחניה שמיר24.03.85מ

B214 הילדה צמח - המשךחניה שמיר24.03.85עד

15A313 ברטה פולגר (הופמן) - זכרונות ילדות ברעננהחניה שמיר15.05.85עד

A314-פיינר יעקב וחיים - זכרונות ומסחר בשנות ה-30 ברעננהחניה שמיר4.06.85מ

B195 פיינר יעקב וחיים - המשךחניה שמיר4.06.85עד

16Aאסתר רובינשטיין (בלייב-שניאור) - זכרונות ילדותחניה שמיר19.05.85הכל

Bאסתר רובינשטיין (בלייב-שניאור) - המשך: דמויות חניה שמיר14.07.85הכל

17Aברוך ברוידא- זכרונות בית-אבא, עליה ארצה וקליטה ברעננהחניה שמיר9.06.85הכל

Bברוך ברוידא- (המשך) 1 רעננה, + פגישה 2 (המשך בקלטת 19)חניה שמיר2.07.85הכל

18Aבנימין וולפוביץ'- זכרונות, בית-אבא, עליה וקליטה בארץחניה שמיר12.06.85הכל

Bחניה שמיר12.06.85הכלA-בינמין וולפוביץ' - המשך מ

בנימין וולפוביץ'- רעננה, פעילות ציבורית  (המשך בקלטת 20) חניה שמיר15.06.85

19Aברוך ברוידא (המשך מ-17) - פעילות ציבוריתחניה שמיר07.07.85הכל

Bברוך ברוידא (המשך) - פעילות ציבוריתחניה שמיר21.07.85הכל

20Aבנימין וולפוביץ' (המשך וסיום) - פעילות ציבורית ועירייהחניה שמיר15.07.85הכל

21Aברוך ברוידא (המשך מ-19) - פעילות ציבוריתחניה שמיר21.07.85הכל

Bברוך ברוידא (המשך) - פעילות ציבוריתחניה שמיר28.07.85הכל

22A60 חניה שמיר28.07.85עד(B סיום בחלק)  .ברוך ברוידא (המשך מ-21) - פעילות ציבורית

28.10.85הסוף - 61
B189 ברוך ברודא - סיוםחניה שמיר28.10.85עד

23A302 אלה פלג על בעלה אגון ז"ל ועליהחניה שמיר30.07.85עד

Aאטל  רביץ ויוסף רביד על האב צבי ז"ל ורעננהחניה שמיר12.08.85מ-304 עד הסוף

B166 חניה שמיר12.08.85עדA-אטל  רביץ ויוסף רביד - המשך מ

24Aרוהר יצחק (איזי) והואר שמואל (סמי) על הסב והמשפחהחניה שמיר13.08.85הכל

B1 - 10113.08.85רואר-רוהר - המשך וסיוםחניה שמיר

25Aיעקב אביגור (ויגרייזר) - ראשית ההתיישבות, גן יבנה, מס' 11חניה שמיר14.10.85הכל

B22 יעקב אביגור (המשך וסיום) ופעילותו הציבוריתחניה שמיר14.10.85עד

26Aיצחק שקולניק - על המשפחה,  העיירה, העלייה ארצה,חניה שמיר5.11.85הכל

ורעננה עם בואו לגור כאן19.11.85

Bרעננה: טופוגרפית, גיאוגרפית, מבנים ופיזורם, חברתית ותרבותיתחניה שמיר19.11.85הכל

27A118 יצחק שקולניק (המשך) חברתית, תרבותית, בנק הפועליםחניה שמיר19.11.85עד

מערכת החינוךחניה שמיר43817.12.85 - 118

Bראשות המועצה (המשך בקלטת 30)חניה שמיר6.01.86הכל

28A264 פרלשטיין דוד - על  המשפחה, העלייה ארצה, רעננה חניה שמיר04.11.85עד



25.11.85מ-265 עד הסוף
B296 פרלשטיין דוד -  עסוקים, החברה, תרבות, בניה, דמויות, וכו'.  חניה שמיר25.11.85עד

צפורה פרלשטיין - על משפ' לוטרינגר (המשך בקלטת 32)חניה שמיר20.01.86מ-296 עד הסוף

29A342 ציפמן דוד - על המשפחה, עלייה, רעננה. פעילויות שונותחניה שמיר31.12.85עד

ציפמן דוד - המשך מ-31.12.85חניה שמיר5.01.86מ-342 עד הסוף

B411 ציפמן דוד - העבודה הציבוריתחניה שמיר5.01.86עד

30A439 יצחק שקולניק (המשך מ-27) - ראשות מועצה, וסיום. חניה שמיר6.01.86עד

31Aשביט רבקה, תולדותיה בארץ חניה שמיר2.01.86הכל

B24 שביט רבקה - המשךחניה שמיר2.01.86עד

B25 - 49729.01.86שביט רבקה - המשךחניה שמיר

32A192 פרלשטיין צפורה (לוטרינגר) - המשך מקלטת 28,  על משפחת לוטרינגר.חניה שמיר20.01.86עד

Aלוטרינגר ישראל - על ילדותו בחו"ל, עלייתו ארצה, וחייו ברעננהחניה שמיר4.11.86מ-193 עד הסוף

B194 המשך בקלטת 34.חניה שמיר4.11.86עד  . A-לוטרינגר ישראל - המשך  מ

Bנבט צבי - על חייו בחו"ל, ברעננה ועבודתו בעירייה.חניה שמיר4.11.86מ-195 עד הסוף

33Aקובי צהנר - תולדותיו בחו"ל וברעננה. מכבי - התיישבות ותנועהחניה שמיר8.04.86הכל

B141 חניה שמיר8.04.86עדA-המשך מ

34Aמשפחת לוטרינגר: שרה, צפורה, יונה, הרץ, ליפא ויהודה בן אסתרחניה שמיר28.07.86הכל

על המשפחה בחו"ל, על העלייה ארצה של כל אחד מהם.

B195 על רעננה באותה תקופה, כולל דברים שיונה ושרה כתבוחניה שמיר28.07.86עד

Bישראל לוטרינגר מסיים: משפחה, רעננה (המשך מקלטת 32)חניה שמיר4.11.86מ-197 עד הסוף

35Aאברמסקי אריה: על המשפחה, העלייה ארצה, רעננה עם בואוחניה שמיר26.08.86הכל

B195 אברמסקי אריה (המשך) ועדה אברמסקיחניה שמיר26.08.86עד

Bאברמסקי אריה - אגד השרון המאוחד (המשך בקלטת 37)חניה שמיר26.08.86מ-197 עד הסוף

36A376 ארייביץ' פייבל - על המשפחה, העלייה ארצה, רעננה, והחיים כאן.חניה שמיר2.11.86עד

B
37A323 אברמסקי אריה (המשך מקסטה 35) - אגד ואנשים ברעננה חניה שמיר21.12.86עד

38Aראובן בוכבינדר- על המשפחה, רעננה בסוף שנות ה-30חניה שמיר18.05.87הכל

B398 ראובן בוכבינדר- חייו ברעננה, בביה"ס, בעבודהחניה שמיר18.05.87עד

39Aנחמה עצמון-כהן: על רעננה בראשית שנות ה-30, על עבודתהחניה שמיר16.06.87הכל

כמורה בביה"ס, והחיים במושבה.

B11 נחמה עצמון: סיוםחניה שמיר11.07.87עד

40A106 בישיבה החגיגית ל-65 שנים לרעננה - חלוקת יקיר העיר רעננהיוסף רביד -29.06.87עד

(המשך בקלטת 41)מזכיר העיר
מנחה

41Aהישיבה החגיגית במלאת 65 שנים לרעננה. האירוע התקיים מנחה:29.06.87הכל

Bבאולמי דאנר, קלאוזנר 2.   לאחריו היה טקס יקיר העיר.ראש העיר,29.06.87הכל



בנימין וולפוביץ'

42Aצפורה טוריסקי ושלום כסלו (קיסילר) מספרים על הוריהם,חניה שמיר21.06.88הכל

החיים בגולה, העלייה ארצה, והבחירה ברעננה.ופרומה בנקר

B194 צפורה טוריסקי ושלום כסלו - המשך החיים ברעננה וזכרונות ילדותם חניה שמיר21.06.88עד

ופרומה בנקר

43Aבנימין ויינשנק - גרמניה: בית ההורים, חינוך, פררנסה, למודים, הכשרה.חניה שמיר14.07.88הכל

Bבנימין ויינשנק (המשך): הכשרה, עליה, רעננה, החיים ברעננה,חניה שמיר1.08.88הכל

פרנסה ועבודה (המשך בקלטת 46).

44A292 תולדות המשפחה שרה זיו זוברבסקי לבית סטבינסקיחניה שמיר2.08.88עד

ופרומה בנקר

A292 - 3678.08.88המקהלה וחיי תרבותהחניה שמיר

ופרומה בנקר

45Aמשפחת אנקר (בלהה ויוסף כפרי, יוסף ובתיה אנקר, עזרא אנקר)  חניה שמיר17.10.88הכל

על תולדות המשפחה ורעננה בשנות ה-20, המאפיה, תולדותיה 

ותהליך העבודה בה.

Bמשפחת אנקר - המשך.חניה שמיר17.10.88הכל

46Aבנימין ויינשנק - המשך לקסטה 43, על ההגנה, נוטרות, דואר בימיחניה שמיר6.11.88הכל

המנדט, וזכרונות מרעננה.

B90 בנימין ויינשנק - סיוםחניה שמיר6.11.88עד

47Aכהן חיים - תולדות המשפחה, העליה ארצה, ת"א- ביח"ר לבלוקים חניה שמיר12.12.88עד הסוף

ולרעפים,  רעננה- קרקע, עבודה, מפעל המים, הגנה.

B505 כהן חיים -  המשך. חניה שמיר12.12.88עד

48Aישיבת הנהלה ראשונה-חגיגית, לאחר הבחירותמנחה:21.12.83הכל

בנימין וולפוביץ'

ראש העיר

Bמנחה:21.12.83הכלA-ישיבת הנהלה ראשונה-חגיגית - המשך מ

המשך בקלטת מס' 49.בנימין וולפוביץ'

49Aישיבת הנהלה ראשונה-חגיגית - המשך מקלטת מס' 49   מנחה:21.12.83הכל

בנימין וולפוביץ'

B312 ישיבת הנהלה ראשונה-חגיגית - סיוםמנחה:21.12.83עד

בנימין וולפוביץ'

50Aישיבת מועצה חגיגית - עיריית רעננה, בחירת ראש עיר חדש.מנחה הישיבה:2.04.89הכל

יוסף רביד 

Bישיבת עירייה חגיגית, בחירת ראש-עיר חדש - המשך  מנחה הישיבה:2.04.89הכל

המשך בקלטת מס' 51.יוסף רביד

51Aישיבת עירייה חגיגית לבחירת ראש-עיר חדש- המשך מקלטת מס' 50.  מנחה הישיבה:2.04.89הכל



יוסף רביד

Bישיבת עירייה חגיגית לבחירת ראש-עיר חדש- סיום.מנחה הישיבה:2.04.89הכל

יוסף רביד

52A26.06.84.מסיבת פרידה למר חיון - ממשרד הפנים - בעיריית רעננה

פרוטוקול מס' 11/84

53A116 מרואיינים: תלמידי בתי-ספר בכפ"ס.מרדכי פרומן - ראשית שנות ה-80עד

חידון "הישוב שלי" על כפ"ס. רדיו

A117 - 23280-מרואיינים: תלמידי בתי-ספר ברעננה.מרדכי פרומן - ראשית שנות ה

חידון "הישוב שלי" על רעננה. רדיו

B228 ראיון עם שרה, עולה מתימן, על הקליטה וחייה הקשים בארץ  וברעננה.זיוה מימוניראשית שנות ה-80עד

54A1 - 2606.02.90ראיון עם חנה ברנשטיין לבית אפלבאום.  סיפור המשפחה, עליתםחניה שמיר

ארצה כחברי אחוזה א' ניו-יורק, הקשיים בארץ, חזרתם לארה"ב,פרומה בוקר

והשיבה ארצה.  מעשיהם של הבנים והבת בארץ.

Bראיון עם יעקב (הרשמן) עפר- סיפור המשפחה מאז בואם לרעננהחניה שמיר5.12.93הכל

בסוף שנות ה-20 ועד לעוזבם בראשית שנות ה-40.

55Aהמרואיינת, מלכה הדרי, מספרת על אמה הניה רוזנבלום ועל בנימלכה הדרי,הכל

משפחתה, מראשית בוא המשפחה לרעננה,הבת, מספרת

על מאורעות בחיי המושבה והמשפחה,על האם:

ועל הפעילות הציבורית הענפה - הן שלה והן של משפחתה.רוזנבלום הניה

Bהבת, מלכה הכל.A-הניה רוזנבלום ומשפחתה - המשך מ

המשך בקלטת מס' 56.הדרי, מספרת

56Aהניה רוזנבלום ומשפחתה - המשך מקלטת מס' 55מלכה הדרי,הכל

הבת, מספרת

Bהניה רוזנבלום ומשפחתה - סיוםמלכה הדרי,הכל

57A326 דוד ציפמן מספר על ההגנה ברעננהזיוה מימונישנות ה-80עד

B
58Aקבוצת רעננים ותיקים מספרים על הקמת קולנוע צוק-אור, וסיפורי דורון נשר2.08.89הכל

זכרונות מימי הקולנוע (סרטים וחוויות משנות ה-50 וה-60), על 

בית מכבי הצעיר ועוד.  (המרואיינים: שולה ועודד ברגמן, יוסי וגבי

רביד, שולה וטוביה נהרי, משה וחניה שמיר, יזק ורות רוזנטל, 

איזי רוהר, סימה וצבי וולמוט, מקסי והרטה נשר).

B99 סיפורים על קולנוע צוק-אור, על בית מכבי הצעיר ועוד - המשך.דורון נשר2.08.89עד

59A146 דינה לוי (מדם) מספרת על ילדותה במושבה רעננה.ראשית שנות ה-80עד

דינה באה לרעננה עם הוריה, בשנים הראשונות להקמתה, וכל 

ילדותה, בגרותה, וחייה עד היום עוברים עליה כאן.

60A353 נהרי טוביה ושולה מספרים סיפורי ילדות מרעננה בשנות ה-30תלמידי כתה ו'19872עד



וה-40, על החיים במושבה ובבי"ס העממי, וסיפורים נוספים בי"ס מגד

מצעירותם ומילדותם ברעננה.

61Aתולדות רעננה מאז אחוזה א' ועד היום. קטעים משולבים במוסיקה.השדרן מיכלזון,22.05.92הכל

דברי ראש העיר זאב ביילסקי,  זוטות - מסיפורי המשבה.שידור רדיו,

חומר ארכיוני, שנמסר לרשות השידור ע"י הדוברת פרי נתיב רשת ב'

ועוזרתה מיכל ירון.

עדנה פרנקל, בתם של חיה (אחותו של ג'ק שברץ) וגרשון ליברמןדבורה אליאש629.07.92

ואחייניתו של ג'ק שברץ, שהיה המנג'ר של המושבה, מספרת על 

המשפחה ועל זכרונותיה מילדותה על רעננה.

63A407 אלי (הבן) ויוכבד אבועלי, ארזה שני (הבת), הנקה פולק (אחיינית),חניה שמיר2.03.93עד

ואיתן גולד מספרים את סיפור משפחת האב ליאו לייטמן והאם 14.03.93

דבורה מהבית בחו"ל , בארץ ובעיקר ברעננה.

Aפיליפ ואסתר סטבינסקי מספרים את סיפור משפחת סטבינסקי -חניה שמיר23.03.93מ-408 עד הסוף

מראשוני המתיישבים ברעננה- בארץ ובחו"ל,  ואת סיפור משפחתנאוה מייטל

אסתר הלפרין (רעיית פיליפ) - על משפחתה, שעלתה ארצה עוד 

בסוף המאה הקודמת, ועל חייה ברעננה.

Bסיפורי משפחת סטבינסקי ומשפחת הלפרין - המשךחניה שמיר29.03.93הכל

נאוה מייטל

64Aדוד שמש מספר על החיים בעירק, על המשפחה, העבודה, על חניה שמיר9.05.93הכל

עלייתו מעירק ארצה, על החיים ברעננה, ועל השתלבות המשפחה

בחיים ברעננה, ועל הפרנסה.

B80 דוד שמש וסיפורו על חייו בעירק, על עלייתו וחייו ברעננה - המשךחניה שמיר9.05.93עד

B81 - 23416.05.93דוד שמש מספר על העבודה והאנשים ברעננה בשנים הראשונות.חניה שמיר

65A478 אברהם מזור מספר סיפורי זכרונות על אנשים בתקופת השניםחניה שמיר10.05.93עד

מ-1933 עד לאחר קום המדינה.  (יש גם חומר כתוב על חייו, 

עלייתו ופועלו).

B
66Aדוד קורנגרין מספר על תולדות ביה"ס התיכון ברעננה, על-שםחניה שמיר23.11.93הכל

אוסטרובסקי, מאז ראשיתו.

B421 סיפור תולדות תיכון אוסטרובסקי ע"י קורנגרין - המשךחניה שמיר23.11.93עד

67A עמליה בייזר-רוט, רינה באיי-יערי ופרומה פטרוביצקי-בנקר חניה שמיר23.12.96הכל

מספרות על תולדות משפחת פטרוביצקי, ועל החיים במושבה

בשנים הראשונות לבואם לרעננה

B92 תולדות משפחת פטרוביצקי - המשך.חניה שמיר23.12.96עד

Bאירועים מיוחדים, אישיים. קוריוזים.חניה שמיר30.12.96מ-93 עד הסוף

68Aיוסף פקטה מספר על משפחתו, על עלייתו ארצה,על חייו ברעננה,יהודית עציוני29.05.00הכל



במחנה העולים.

69Aצבי צביאלי מספר על הגעתו ארצה בספינת המעפילים הראשונה,  יהודית עציוני15.05.00הכל

על הגעתו לרעננה, ועל נסיונות הקלטות בעבודה.

Bצבי צביאלי - המשך.  (סיום בקלטת מס' 70).יהודית עציוני22.05.00הכל

70Aצבי צביאלי - סיום (המשך מקלטת מס' 69).יהודית עציוני30.05.00הכל

71Aחנה דרנוב - חיי המשפחה בחו"ל, העליה ארצה, והחיים ברעננהיהודית עציוני21.11.00הכל

Bחנה דרנוב - המשךיהודית עציוני21.11.00הכל

72Aנחמה איבשיץיהודית עציוני21.12.00הכל

B21.12.00נחמה איבשיץ - המשךיהודית עציוני

73Aיוסף כפרי מספר על חייו בחו"ל, על עלייתו ארצה לרעננה, ועליהודית עציוני19.11.00הכל

השתלבותו בחיים ברעננה, וחייו מאז הגיעו ועד היום ברעננה..

74Aאברהם קידר (אביו של אורי קידר, מנכ"ל העירייה) מספר על יהודית עציוני05.02.01הכל

חייו וחיי משפחתו בחו"ל, על עלייתו ארצה והגיעו לרעננה, על  

השתלבותו בחיים ברעננה, וחייו עד היום ברעננה.

B05.02.01אברהם קידר - המשךיהודית עציוני

75Aגולדה הירשלר וצבי פבריצקי מספרים כל אחד בנפרד על חיי כליהודית עציוניהכל

אחד מהם ארצה, עלייתו ארצה, הגיעו ארצה, הגיעו לרעננה,

הכרתם, וחייהם המשותפים עד היום ברעננה.

Bגולדה הירשלר וצבי פבריצקי - המשךיהודית עציוני

76A11.06.01ראיון עם גב' חניה שמיר על הקמת הארכיון ההיסטורי ב-1985יהודית עציוני

ומוזיאון "חדר ראשונים" 


