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גליוןחדש
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בטקס מרשים במעמד שר הרווחה 
מאיר כהן הוענקה תעודת הוקרה 
מבוגרת  לאוכלוסייה  למחלקה 
חדרה  בעיריית  הרווחה  אגף  של 
התעללות  ומניעת  טיפול  על 

באוכלוסייה המבוגרת בעיר.

כנס  במסגרת  התקיים  הטקס 
המודעות  יום  לציון  שנערך  ארצי 
התעללות  למניעת  הבינלאומי 
השתתפו  בכנס  והזנחתם.  בזקנים 

יום א' 6/7/14   בשעה 16:00 - מפריח היונים
יום א' 20/7/14 בשעה 16:00 - סידהרתא

סרטים באולם רנה שני
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גליון

213

המחלקה

חברי המערכת: רבקה בן-מנחם, יצחק גולדפינגר, יאשיהו וולשטין, יפה וינקר, 
רחל טרופ, רחל ילין, ימימה לוי, רות לפידור, יונתן נוי, נגה ניב, זהבה עמל, עליזה 

רוזנווסר, פנינה שחק, עדי שיטה, בתיה שרייבמן.
דפוס אופסט, 

דיגיטלי ושלטי חוצות

הובלה עד בית הלקוח
ו  נ ל מאפשר  ההדפסות  בתחום  ן  ו נסי שנות  עשרות 
וק  די על  רב  עם דגש  צריך  מה שאתה  וק  בדי לך  לתת 
הזמנים. בלוחות  עמידה  על  וכמובן  ואיכותה  בעבודה 

דפוס סאליבע"מ

טל. 04-6345590 רח' הנשיא 56 חדרה

ביצוע כל עבודות הדפוס

הרווחה  משרד  מנכ"ל  שמולי,  איציק  ח"כ  וכן  הרווחה  שר 
יוסי סילמן, מנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה מרים בר 
גיורא, אנשי אקדמיה שהציגו את מחקריהם, אנשי מקצוע 

בתחום, עובדים סוציאליים ורבים אחרים. 
תעודת ההוקרה הוענקה לעובדות הסוציאליות: 

תעודת הוקרה לאגף הרווחה של עיריית חדרה
מאת: רחל ילין

שוש זיותן, סימה פז, ג'ני אברמוב, מינה פינקו ואיריס מלמד, 
הנושא  לקידום  הרווחה  במערכת  המיוחדת  תרומתן  "על 
החשופים  הזקנים  חיי  איכות  ושיפור  טיפול  ולאיתור, 

להתעללות והזנחה".

צביקה  העיר  מראש  ברכות  הצוות  קיבל  הזכייה  בעקבות 
העיר  הנהלת  חבר  זיגדון,  יעקב  העירייה  מנכ"ל  גנדלמן, 
לעבודה  וחברים  ביטון,  בועז  הרווחה  תיק  על  הממונה 
בעיריית חדרה, כולם הביעו גאווה בפעילות הברוכה של אגף 

הרווחה העירוני.
המשך בעמ' 2

בחדרה,   106 המחייג  כל 
המענה  את  מקבל 
שוכן  המוקד  שבכותרת. 
בבית  המרתף  בקומת 
פנינו  את  חדרה.  עיריית 
קידם במאור פנים מייסד 
הוותיק,  ומנהלו  המוקד 
הוא  אורנשטיין.  בני  מר 
מניסיונו  לנו,  סיפר 
את  הנרחבות,  וידיעותיו 
המוקד,  עבודת  פרטי 
ובלי  פסיקים  "בלי 

נקודות".

מאויש  העירוני  "המוקד 
לקבלת  וזמין  במשמרות 
ומפגעים  דיווחים 
באמצעות אתר האינטרנט 
המוקד  ובטלפון.  העירוני 
מרכזית  ככתובת  משמש 
לפניות הציבור, לבקשות, 
על  ולתלונות  לבירורים 
מיפגעים שונים בתחומים 
אחזקת  ומגוונים:  רבים 
מבני  אחזקת  כבישים, 
הסביבה,  איכות  חינוך, 
ונוף,  גנים  ביוב,  בטחון, 
ועדה  וטרינר,  הנדסה, 
מים,  מאור,  חקלאית, 
הפנאי,  לתרבות  עמותה 
פיקוח עירוני, פיתוח כבישים, רווחה, רישוי עסקים, שילוט, 

תברואה, תעשיות )אזורי תעשיה(.
המוקד אף מספק מידע בתחומים שונים כאירועים עירוניים, 

תורנויות בתי-מרקחת ומיפגעים במהלך הטיפול בהם. 
המחלקות  של  לטיפולן  מועברות  התושבים  בקשות 
מועבר  הוא  המשוב,  קבלת  ועם  בעירייה,  הרלוונטיות 

לפונים."
גיורא שחר  חבר המועצה  זה  היה   1989 בני מספר שבשנת 
שהציע לראש העיר דאז נחמיה להב להקים מוקד. עיריית 
חדרה הייתה בין הרשויות המקומיות הראשונות המפעילות 
רשויות  נציגי  לחדרה  הגיעו  השנים  במהלך  עירוני.  מוקד 
רבות כדי ללמוד וליטול דוגמה, שכן המוקד בחדרה נחשב 

לאחד הטובים והמתקדמים בארץ.
והולכים,  המתרבים  והצרכים  חדרה  של  גידולה  לאור 
עובדים במקום עשרה מוקדנים בשלוש משמרות במשך 365 

ימים בשנה.

מוקד עירוני עיריית חדרה שלום
מאת: יאשיהו וולשטיין ובתיה שרייבמן

מהו קצב הטיפול בתלונה מעת קבלתה עד לתום טיפול?
ופעולותיו  לרשות  האזרח  בין  ישיר  קשר  מהווה  "המוקד 
בתלונתו.  לטיפול  האזרח  המתנת  את  למינימום  מקטינות 
אנונימי,  באופן  גם  להימסר  יכולה  תלונה, אשר  עם קבלת 
בקשה  תוך  הרלוונטית,  למחלקה  מיידית  מועברת  היא 
בפיצוץ  טיפול  בזמן  הבדל  יש  האפשרי.  בהקדם  לפעול 
מים, סתימת ביוב, פינוי פגר של כלב או חתול בהם נדרש 
פגום.  ספסל  או  שרופה   נורה  החלפת  לבין  מיידי,  טיפול 
ביצוע  אחר  מעקב  ומתקיים  אירועים  יומן  מתנהל  במוקד 

העבודות."
האם תיפקוד המוקד מתמקד רק בטיפול בפניות הציבור?
מטה  בצידו  הוקם  המוקד,  של  השוטפת  לפעולתו  "בנוסף 
המל"ח העירוני, ממנו מתנהלת העיר בשעת חירום. המוקד 
אש,  מכבי  משטרה,  מד"א,  מוקדי  עם  רציף  קשר  מקיים 
נוספים. הוא משמש  ביטוח לאומי, פיקוד העורף ומוסדות 
של  טלפון  מספרי  לקבלת  מודיעין  מעין  הציבור  עבור 
יחידות העירייה, מועדים של אירועים עירוניים כעדלאידע, 
לתפעול  גם  אחראי  המוקד  העצמאות.  וחגיגות  זיכרון  ימי 
ולמערכת  העיר  ברחבי  הפרוסות  האבטחה  מצלמות 

הטלפונים הניידים ומכשירי הקשר."
מה מספר הפניות בשנה?

"אשתקד היו  112,756 שיחות נכנסות, מתוכן 42,201 פניות 
רשומות. חלק מהפניות הן סרק או בגדר הטרדות, אך רובן 
ענייניות. בדיקה שנערכת בקרב הציבור מפעם לפעם, מעלה 
שרוב הפניות מטופלות לשביעות רצונם של הפונים. אנחנו 

פועלים תמיד להעלאת רמת שביעות הרצון."
באיזה תחום מתקבלות הכי הרבה תלונות?

באופן טבעי מתקבלות הכי הרבה תלונות בתחום התברואה: 
פינוי אשפה וגזם וכן מפגעי ביוב. 
איזו הכשרה עוברים המוקדנים?

ממני  הדרכה  המוקדנים  מקבלים  עבודתם  תחילת  "לפני 
או מסגניתי הנאמנה דנה ואחת לשנה, הם מקבלים תדרוך 

בצורה מרוכזת במשך 3 ימים." 

לסיום הריאיון מספר לנו בני שבקרוב יפרוש לגמלאות עקב 
גילו. לדבריו: "שאיפותי הן, שהבא אחרי יגביר את פתיחות 
השונות  במערכות  שליטתם  ואת  הציבור  כלפי  המוקדנים 
טלפונים  לפריסת  מייחל  אני  כמו-כן  במוקד.  הנמצאות 
אדמה,  רעידת  מלחמה,  בעיתות  טובים  שיהיו  לווייניים, 

שיטפונות והעיקר - שלא נזדקק להם."

ניתן לפנות למוקד העירוני בדרכים אלה:
טלפונים: 04-6303325,  חדרה   9 יפה  הלל  כתובת: רח' 

106   פקס: 04-6303220  דואר: ת"ד  16, חדרה 38100.
yoshwols@walla.com

במגזין הפעם:
-אמות המים

-האם קהו עיניי
-הגן הקסום

להלן הכתבות למגזין יוני מספר 164:

אגף הרווחה

-ויאטנם ארץ האורז
-טיפות של זהב



עמ' 2

מאת:  זהבה עמל
מאוזן

כלי   .11 שעה   לפי   .6 טרופית   סערה   .1
פריטה 12. מכין בצק 13. מאכל לפרות 15. 
קליע 16. כתבי הקודש 18. לאט במוסיקה  
19. משבטי ישראל 21. קרמיקה 23. מספר 
השבטים 24. כלי מדידה 26. חרדת כבוד, 
הערכה 28. מילת זרוז 29. ילקוט, אמתחת  
31. תו מוסיקלי 32. יפות, הדורות  33.עצר, 
 .38 36. עשר עשרות  34. הכוח שלנו  מנע 
נהר בצרפת 39. לא טוב 42. בלבד 44. חן 
נפטר,   .50 מענבים  משקה   .49 אבל   .47
הופיע   .54 נחשול   .53  )4,2( לעולמו  הלך 
ימי   .58 נוצץ  זורח,   .56 55. הללו  פתאום 

הקיץ לתלמידים )5,5(

מאונך
התנועה  אמן   .3 מים  מאגר   .2 סלון   .1
 .6 לעולם  בא   .5 אכזב  נחל   .4 האילמת 
נווה, מעון 7. תינוק 8. שביל החלב )3.2.3( 
9. אוניברסיטה ידועה 10. אוניות מלחמה   
דרך   .20 רמה  גבעה   .17 אינסטלטור   .14
ארץ, אדיבות 22. אלת היופי והאהבה  25. 
לא עבה 27. בזיליקום 30. מענית, ערוגה  
ענן    .40 הועברו  הוסעו,   .37 יד  עגלת   .35
41. רחמים 43. העונה הנוכחית 45. רכוס 
46. עדין, רך 48. עיר בארץ )ר"ת( 51. אגם   
אות   .57 תנור    .55 חמת   עור,  שק   .52
amal.zm@012.net.il                        לטינית

תשבץ יולי 2014

הצצה להלצה
מאת: יוש וולשטין

שבעה קטעים על זוגיות 
)ותודה לידידי צ'קלה גולדפינגר( 

הספד                                                                                                     
בעל  היה  אותו: "הוא  להספיד  הרב  החל  הקבורה  ובשעת  נפטר  אחד  גבר 
לו  ואמרה  בנה  לעבר  התכופפה  לדוגמא..." האלמנה  אב  טוב,  יהודי  למופת, 

בלחש: "לך תסתכל בקבר אם זה אכן אבא שלך".
קמצנות                                                                                                             

תכשיטים.                            חנות  פני  זוג על  בני  חלפו  ערבית,  של  טיול  בעת 
האישה: "יקירי, בא לך לקנות לי שרשרת?" 

- "מדוע, נמאס לך להסתובב חופשייה?"
קינאה                                                                                                                                                                                                                                    
מנשקת  לאשתו, "היא  הבעל  מעיר  מאוהבים",  כך  כל  החדשים  "השכנים 

ומפנקת אותו. מדוע לא תעשי כמוה?" 
- "מפני שאני לא מכירה את השכן".

פרחים בחיים
אישה אומרת לבעלה: "אלברט, מדוע מעולם לא חשבת לקנות לי פרחים?" - 

"כי את עדיין בחיים"!
 נדיבות לב                                                                                                                 

מצלצלים בדלת. "שלום אדוני, תרצה אולי לתרום משהו לבית האבות?" 
ואז הזקן צועק: "יונה, שימי עלייך את המעיל ותכיני את המזוודה".

תקווה 
הבעל: "מה את עושה?"   האישה: "שום דבר" .

הנישואין שלנו"?    דבר? למעלה משעה את מתבוננת בתעודת  "שום  הבעל: 
האישה: "כן, אני בודקת את תאריך התפוגה". 

אמת
איש שואל את אשתו: "מה את הכי אוהבת אצלי, את פני היפים או את חדות 

שכלי?" 
האישה מביטה בו מלמעלה עד למטה ואומרת: "את חוש ההומור שלך".

yoshwols@walla.com 

מהמטבח של סבתא

ביסקוויט איטלקי מנלבור
מאת: השף קונדיטור ציון זכות מהמרכז הרפואי "הלל יפה"

נכדים.  ו-4  ילדים   5 ולהם  לסימה  נשוי   ,58 ציון, 
לתקופתו  עד  מגיעה  שלהם  המשפחתית  ההיסטוריה 
של כריסטופר קולומבוס. סב סבו של ציון בנה סירות 
לכל  והתפזרו  שגורשו  ספרד  מאנוסי  הארצות.  לחוקר 
לארץ  משפחתו  עם  ועלה  בלוב  נולד  עצמו  הוא  עבר. 
בילדותו. אחרי פעילות במקצועו בצבא ובבתי מלון, הוא 

עובד ב"הלל יפה" מזה 21 שנים.

חומרים:
6 ביצים

6 כפות סוכר חום או לבן
12 כפות קמח מנופה

חצי שקית אבקת אפיה
50 גרם אגוזי מלך
20 גרם צימוקים

20 פירות הדר מסוכרים

אופן ההכנה:
מקציפים ביצים וסוכר. מוסיפים בהדרגה קמח, צימוקים, 
אגוזים ואבקת אפיה. מכינים 3 גלילים ארוכים ומניחים על 
תבנית אפיה המכוסה בניר פרגמנט. אופים בתנור שחומם 
להוציא,  מהזמן,   80% לאפות  יש  מעלות.  ל-160  מראש 

לפרוס ולאפות שוב עד לקבלת צבע חום.

מאת:  ימימה לוי
הידד! האח! נשיא לנו, ראובן ריבלין, לאחר פארסה שהיתה 
יכולה להיות משעשעת, אילו קרתה במדינה אחרת. הבזיון 
שמעו  אילו  להימנע  יכול  היה  הזה  הבחירות  מהלך  של 
לעצת יתרו למשה ובדקו שאכן המועמדים הם: "אנשי חיל, 
יראי ה', אנשי אמת, שונאי בצע". וכמו שהתורה הצהירה: 
אגב  צדיקים".  דברי  ויסלף  פיקחים  יעוור  השוחד  "...כי 
איסור הטרדות מיניות נכלל ב-"יראי ה'" ו-"אנשי אמת". 
ועליה  זרים  משיקולים  נקיה  להיות  צריכה  הבחירה 
ח"כ  את  נשבח  כך  בשל  הנבחרים.  של  לגופם  להתייחס 
שלי יחימוביץ שהתעלתה מעל לחישובים מפלגתיים צרים 
ולאורך כל הדרך, בעקביות ובלי פיתולים, תמכה בריבלין, 

למרות שהוא ממפלגה יריבה.
נמנה את מעלותיו של הנשיא החדש:

אין  עקרונות,  איש  סימפטי,  עו"ד במקצועו,  איש משכיל, 
לו קופת שרצים מאחריו וצמחוני )גם זה יתרון בעיני חלק 
ירושלמי  היותו  סמליותו,  בשל  כולם,  על  עולה  מאיתנו!(. 
דור שמיני )עובדה מעוררת קינאה(. משפחת ריבלין עלתה 
מסיבות   1808 בשנת  מליטא  נפשות   מאות  כמה  עוד  עם 
אישה  נחמה,  אשתו  בירושלים.  והתיישבה  אידיאולוגיות 
אינה  העבודה,  תנועת  לאנשי  בת  נעימה,  אינטליגנטית 
רודפת כותרות. נראה שנכונו לנו בבית הנשיא שבע שנים 

שקטות )במובן החיובי(.
העולם  דרך  זו  מבחירתו,  מאוכזב  מיעוט  גם  יש  כמובן 
על  מקובל  היה  לא  רבנו  משה  אפילו  ההסטוריה.  משחר 
כולם )ראה קורח ועדתו(. ועל כן יאמר על הנשיא ריבלין 

מה שנאמר על מרדכי  במגילה : "רצוי לרוב אחיו".
 yemimale@gmail.com

דבר המערכת

תעודת הוקרה לאגף הרווחה של עיריית חדרה
מאת: רחל ילין

העובדים  צוות 
במחלקה  הסוציאליים 
מבוגרת,  לאוכלוסייה 
בהובלת מנהלת המחלקה 
ובניהולה  פוקס,  רויטל 
זיוה  האגף  מנהלת  של 
במסירות  פועל  הימברג, 
העיר  תושבי  לרווחת 
הדגש  שונים.  בנושאים 
שלומה,  שמירת  על  הינו 
של  וביטחונה  רווחתה 
המבוגרת,  האוכלוסייה 
נפגעי  זקנים  איתור 

התעללות ומתן תמיכה וליווי טיפולי לאחר האיתור. 
שירות  ונותני  ארגונים  עם  משולבת  בצורה  עובד  הצוות 
בקהילה, והדבר מתבצע באמצעות קיום מפגשים יזומים עם 
אנשי מקצוע מתחום הבריאות, הרווחה, המשטרה, המוסד 
החולים,  בקופות  מקצוע  לאנשי  עיון  ימי  לאומי.  לביטוח 
וכן  תומכות  קהילות  סיעוד,  חברות  לעובדי  יום,  במרכזי 
פעילות משותפת עם תלמידי חטיבות ביניים. פעילות ענפה 

זו מעלה את המודעות ומחדדת את הרגישות לנושא.
פעולות  העובדות הסוציאליות העוסקות בתחום מקיימות 
הרצאות,  באמצעות  הזקנים,  אוכלוסיית  בקרב  מניעה 

וסימולציות  הדרכות 
בנוסף,  שחקנים.  בסיוע 
להגברת  פועל  הצוות 
בני  בקרב  המודעות 
חיזוק הקשר  למען  נוער 

הבין-דורי.
על כל זאת ועוד החליטה 
ועדת הפרס להעניק את 
לצוות  ההוקרה  תעודת 

של עיריית חדרה. 
זיוה הימברג: "אני  רואה 
החברתית  חובתם  את 
בהגנה  האגף  עובדי  של 
לאוכלוסייה  המחלקה  בסיכון.  ונוער  ילדים  קשישים,  על 
עובדת  בתחום,  וטיפול  מניעה  פעולות  מבצעת  המבוגרת 
בממשקים עם כל הגופים העירוניים והפרטיים במתן מידע 
והנפשי.  וכלים לאיתור קשישים שיש חשש לשלומם הפיזי 
צוות עובדים סוציאליים מבצע את עבודתו בצורה רצינית, 
ארצית.  בהוקרה  זכה  פעילותו  ועל  ואחראית  מקצועית 
הקודש  עבודת  על  במלאכה  העוסקים  כל  את  מברכת  אני 

והנתינה היומיומית".
rachelpy@zahav.net.il

...המשך מעמ' 1

2014  תשבץ יולי 

מאת: זהבה עמל
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משחק קלפים פתוח
)או – עד שהצוואה תפריד ביננו(
ת ו ש ו ר י א  ש ו נ ב ת  י ר ו ק מ ה  ג צ ה

שחקניות יוצרות ומבצעות:
אסתר ברנשטיין, דיאנה רוזנברג, ורד תורג'מן, חני ברץ, 
חנה גולדשטיין, יונה מכלוף, פיבי בן רפאל,  רותי וייס, 

שוש חיל, שושנה שגב, תחיה דביר

כתיבה ובימוי: עירית לוז    
תפאורה ותלבושות: נאוה שטר

הפקה: רויטל פוקס    
הקלטות אולפן: אולפני אוזן מוסיקאלית, מעברות

על ההצגה... ההצגה "משחק קלפים פתוח" עוסקת 
משותף  מחקר  מתוך  נכתבה  ההצגה  ירושות.  בנושא 
הירושה  דרמת  את  לחקור  במטרה  המופע  ליוצרות 
המשפחתית.  היא מעלה זויות מגוונות הנוגעות לסוגיה  
ומנסה לפענח את סוד הכאב הטמון בנושא, כאב שלא 

פוסח על משפחות רבות כל כך.

..." התורשה, וגם הסביבה שחינכה אותנו וגם 
המעמד החברתי, כל אלה הם כמו קלפים שאותם 

מחלקים לך באופן עיוור לפני התחלת המשחק" ... )עמוס עוז(

המופע יתקיים באולם התרבות העירוני "רנה שני"  
תיכון חדרה רח' רמב"ם 39, חדרה 

תאריך למופע: 27.7.14 כ"ט בתמוז יום א' 
בשעות 18:00, 20:30

מאת: בתיה שרייבמן ויאשיהו וולשטין



עמ' 3 עמ' 6

לפני השינה / ס. גי. ווסטון
בוקר  מידי  שמתעוררת  אישה  עושה  מה 
במיטתה ולידה שוכב גבר זר לה הטוען שהוא 
ישנה  אצבעה  על  אותה.  אוהב  והוא  בעלה 
טבעת נישואין וכן על אצבעו של הגבר ששוכב 

לידה.

אך  שנים,  ושבע  ארבעים  בת  היא  כריסטין 
נדמה לה שהיא עדיין בשנות העשרים לחייה.

או  תאונה  בעקבות  כריסטין  של  מזיכרונה  נגוזו  שנים  ושבע  עשרים 
אירוע שעברה. 

במשך היום היא מתפקדת  כרגיל ואינה יוצאת מהבית. אך לאחר שנת 
הלילה נמחקים מזיכרונה מעשיה מאתמול ושוב נשאר זיכרונה כלוח 
חלק. היא אינה יודעת שום דבר על עצמה, על עברה, מה היתה ומה 
עשתה. היא חסרת ביטחון, אינה נותנת אימון באנשים כי אינה מכירה 

אותם. היא חיה בערפל כבד.
בלי  שלה,  המקרה  את  ולחקור  לה  לעזור  שמנסה  נאש,  ד"ר  בעזרת 
יום  מידי  עליה  העובר  על  יומן  לכתוב  מתחילה  היא  בעלה,  ידיעת 
ביומו, ולאט לאט עולים הבזקים קצרים של זיכרון על חייה בעבר, 

ואז לתדהמתה מתגלים לה דברים מדהימים עליה ועל חייה.

זהו ספר מעניין, מדהים בצורת הכתיבה שנכתב ומחזיק את הקורא 
במתח עד סופו המדהים. זהו ספרו הראשון של ס. גי. ווסטון.
הספר נחל הצלחה גדולה ועורר סנסציה ספרותית באנגליה. 

תורגם ליותר משלושים שפות וכן יעשה עליו סרט.
  rachelt1@bezeqint.net

מאת: רחל טרופ
כדאי  לקרוא

שלום מסורי ושוד הרכבות הגדול
מאת: ימימה לוי

שלום מסורי נולד בתימן ב-1926. בהיותו בן שש, עלה לארץ 
עם הוריו, אחיו ואחיותיו. הם התגוררו בשכונת נחליאל. 

את פרסומו בשכונה קנה במבצע הנועז של שוד הרכבת ב- 
1946, עליו יסופר בהמשך.

עד גיל 15 למד  שלום בישיבת הרב אלחנן בחדרה  ובישיבה 
בכפר אברהם בפתח תקווה. בן 12 נכנס לתנועת בית"ר, בן 

17 נשבע אמונים לאצ"ל.
שלום נעשה מפקדו בפועל של האצ"ל בחדרה, אחרי פרישתו 
של שלום פריד. בד בבד עם פעילותו המחתרתית, עבד בבית 
חרושת למיץ בגן שמואל ובמפעל יהלומים בנתניה. כמפקד 
נגד השלטון  רבות  צבאיות  בפעולות  שלום  האצ"ל השתתף 

הבריטי, נזכיר פה רק חלק מהן.
45, השתתף בפיצוץ עמודי טלגרף  19, באוקטובר  כבר בגיל 
של הצבא הבריטי, לאורך הכביש הישן בחדרה )כיום כביש 
קנה  פרסומו  את  כאמור,  בנימינה.  ועד  מחדרה   )4 מספר 
מעדיף  שלום  ב-12.01.46.  הרכבת  שוד  של  הנועז  במבצע 

לקרוא לזה "החרמת הרכבת" ולא "שוד הרכבת".

הבריטים העבירו ברכבת 
שטרלינג,  לירות  אלף   35
מיועד  שהיה  עתק  סכום 
לכל  משכורות  לתשלום 

עובדי הרכבת.
בראש המבצע עמד מנחם 

מלצקי המכונה "מנדל". על הפעולה השקיף מי שהיה מפקד 
האצ"ל ,"איתן" לבני, ביחד עם חברתו שרה שלימים הפכה 

לאשתו ונולדה להם בת, היא ציפי לבני.
הקודם.  בערב  עוד  למסילה  מתחת  פצצות  טמנו  הלוחמים 
המרעום  את  הפעילה  מיצי  בשם  בחורה  הרכבת,  בהגיע 
וכך החלה הפעולה. שלום מתאר: "מהפיצוץ עף עלינו חצץ 
ומים רותחים מהקיטור. היה מין הלם. מנדל צעק "קדימה 
שעפו  בריטים  היו  מאובטחת.  רכבת  הייתה  זו  לרכבת"! 
התנגד,  לא  איש  נישבו,  הבריטים  ברח,  הקטר  נהג  ונפגעו, 
כולם הרימו ידיים. אספנו את הכסף לשקים ונסוגונו. הטמנו 
את הכסף בבורות שחפרנו מראש בנחליאל . הבריטים באו 
זיהוי.  למסדר  נחליאל  צעירי  כל  אותנו,  ריכזו  לשכונה, 
וחלוש,  ילדותי  בקול  ועניתי  קצרים  מכנסיים  לבשתי  אני 

כששאלו לשמי. שוחררתי מיד."
מדר,  אברהם  וחברו   שלום  נאסרו   ,1947 במאי  ב-14 
מיקוש  לאחר  מיד  חמושים  נתפסו  הם  הבריטים.  ידי  על 
מסילת הרכבת בחדרה. שלום מספר: "הוכינו מכות רצח, כי 
הבריטים היו עדיין "חמים" על הפריצה לכלא עכו, שארעה 
בירושלים  הצבאי  המשפט  בבית  כן."  לפני  ימים  עשרה 
ופצצות באופן לא חוקי. הם  נשק  נשיאת  הואשמו בחבלה, 

רבת  במסיבה  הסתימה  לנשים  לכוללה  נפלאה   שנה 
הזמרת  הוזמנה  למסיבה  "אופרה".  במסעדת  משתתפות, 
השחקנית אסתר לימור )יוצאת להקת חיל האוויר ושחקנית 
"החאן " לשעבר(, שהנעימה בשירי חול וקודש וסיפרה מעט 

על עצמה כחוזרת בתשובה. 
הכוללה לנשים נוסדה לפני 12 שנים ביוזמתה של אסתר בר 
ששת. בכל יום רביעי בבוקר ב"נעמת" נפגשות נשים דתיות 
המרצים  נושאים.  במיגוון  להרצאות  ומאזינות  וחילוניות 
רפואה  אמנות,  ספרות,  יהדות,  שונים:  מתחומים  באים 
לאורך  עשיר.  בכיבוד  מלווה  מיפגש  כל  וארכיאולוגיה. 
השנה יוצאים לכארבעה טיולים, ובראשי חודשים ולקראת 
אסתר  תרבות.  ואירועי  מוסיקה  ריקודים,  משלבים  חגים 
וכך  המשתתפות  של  ובקשות  להצעות  נענית  בגמישותה 
זכינו גם לסדנה בעיצוב פרחים, סדנת צחוק ושירה בציבור.
בסיום המסיבה נערך טקס הפרשת חלה ובה נישאו ברכות 

רבות. נאחל אותן לכל עם ישראל.
אסתר והמשתתפות מלאות הכרת תודה לשרה גובס ולרויטל 
פוקס על האכסניה הנוחה וקבלת הפנים החמה שהן זוכות 
מקומות  מספר  עדיין  יש  שם.  העובדות  שאר  מצד  גם  לה 

מצומצם למעוניינות להצטרף לשנה הבאה. לפרטים: 
yemimale@gmail.com    .054-7223456 אסתר בר ששת

להכיר  ודרשו  המשפט  בית  בסמכות  מכירים  שאינם  טענו 
נאלץ  השופט  מוות.  דין  פסק  דרש  התובע  כשבויים.  בהם 
ברוב  שאצ"ל  מכיוון  עולם,  למאסר  דינם  את  להמתיק 
זייף להם תעודות לידה, לפיהן היו עדיין קטינים  תושייתו 
בני פחות משמונה עשרה. אגב, הבריטים החשדנים עשו להם 
ולמרבה הפלא, הממצאים  ובדיקות רפואיות  רנטגן  צילומי 
לכלא  נשלחו  ואברהם  שלום  המזויף.  הגיל  את  סתרו  לא 
הן  אסיר  של  "מחשבות  מוסיף:  שלום  לשמצה.  הידוע  עכו 
שיגלו  חששו  שבאצ"ל  מכיוון  מהכלא.  לברוח  איך  לעולם, 

אותנו לאפריקה, מילטו אותי במזוודה אל החופש".  
שלום השתתף בשוד רכבת נוסף,  ב-17.4.48. שלום: "הגיעו 
אנייה  מעמיסים  הבריטים  בחיפה,  שבנמל  לאצ"ל  ידיעות 
על  זאת.  לסכל  הוחלט  כרם.  טול  לערביי  המיועד  בנשק 
בה  והשתתפו  "גידי"  המכונה  פגלין  עמיחי  פיקד  הפעולה 
לוחמים   7 שמנתה  לחוליה  השתייך  שלום  לוחמים.  כ-30 
היום.  לאור  נעשתה  הפעולה  קפלן.  בנימין  של  בפיקודו 
המשאיות  ואת  הרכבת   את  לתקוף  היה  הלוחמים  תפקיד 
להעביר  תכננו  שבעזרתן 
"הצלחנו  הנשק.  את 
את  להוריד  בפיצוץ 
את  מהמסילה.  הרכבת 
והסתרנו  פרקנו  הנשק 
ביקב בזכרון יעקב. בנשק 
מאוחר  השתמשנו  זה 

יותר, באפריל 1948, בפעולה הנרחבת לכיבוש יפו."
שאלתי על היחסים בין המחתרות בשכונת נחליאל .

הוראה  קיבלנו  אחים,  מלחמת  למנוע  כדי  "ככלל,  שלום: 
התנגדות.  בלי  וניאסר  נציית  ההגנה,  ידי  על  ניתפס  שאם 
בנחליאל שררה אחווה ולא ניכרו מתחים בין חברי האירגון 

השונים".
שלום השתתף גם במבצע אלטלנה ולחם בירושלים. 

הייתה לו חנות ספרים. עבד כשותף בקואופרטיב בגן שמואל. 
הוכשר כעובד סוציאלי. פתח שני סניפים של קופ"ח לאומית 
אחד בגבעת אולגה ואחד בבית אליעזר. כשהקימו את סיעת 
כחול לבן בהסתדרות, הצטרף לשם. בד בבד היה גם מזכיר 

הסניף של תנועת החרות. היה כתב של עיתון "היום".
עד  ממטולה  המכירות  על  ממונה  )היה  הפיס  במפעל  עבד 

אילת(. עד לפני שלוש שנים ניהל חברה חקלאית. 

חד  זכרונו   .88 בן  הוא  "שראיינתי  ש"הצעיר  להאמין  קשה 
ותשעה  ילדים  שלושה  להם  שבע  לבת  נשוי  שלום  כתער. 

נכדים.
yemimale@gmail.com

מאת:  יצחק ) צ'קלה ( גולדפינגר
אתר אינטרנט-ותיקים ברשת 

חדשנית  תכנית  השיקו  אשל,  באמצעות  ישראל  ג'וינט 
הנקראת "ותיקים ברשת"-להיות ביחד בלי לצאת מהבית.

קשרים  וליצירת  להעשרה  המבוגר  לגיל  מיועדת  התכנית 
אינטראקטיביים  מפגשים  כוללת  והיא  חדשים,  חברתיים 
מפגש  זהו  ואקטואלית.  חברית  תוססת,  מקוונת,  בקהילה 
עם אנשים בלי לצאת מהבית, בטכנולוגיה של שיחות ועידה 

באמצעות האינטרנט, מהמחשב.
אם ברצונכם להיכנס לאתר  ותחילה לעמוד על טיבו, אנא 
היכנסו למנוע חיפוש )גוגל( והקישו: "ותיקים ברשת" והאתר 

המבוקש יופיע מייד לפניכם. 
ניתן גם להיכנס לאתר זה באמצעות הקשה על שם האתר 
בלועזית, אך הכתובת כל כך מסובכת, שנמנעתי מלהביאה 

בפניכם ובחרתי בדרך הפשוטה דלעיל.
להירשם  יש  אך  בתשלום,  אינה  זו  בתכנית  ההשתתפות 
טלפונית  תמיכה  גם  תינתן  באתר.  ההנחיות  פי  על  מראש, 

למשתתפים, על פי הצורך, ולפי בקשה. )058-7767866(.
תכנית הלימודים לחודש יולי היא כדלקמן: מסע למצריים 

בשני מפגשים. בימי שני בשעה 17:30 . 18,21.7.2014.
חשיבה חיובית ואופטימית , בשמונה מיפגשים , בימי רביעי, 

בשעה 17:30 . 02,09,16,23.7.2014 , 06,13,20,27.8.2014 .
ותודה ליונתן שהפנה את תשומת ליבי לאתר.

ipzhk@bezeqint.net

מי מכיר? מי יודע?
מאת:  יצחק )צ'קלה( גולדפינגר

התנצלות 
ובקשת זיהוי חוזר

בגיליון 211 מחודש מאי שנה זו, 
שקיבלתי  תמונה  זיהוי  פרסמתי 

לפי הפרטים שהופיעו בכתבה.
מפרסום  שחלף  החודש  במהלך 
פניות  מספר  קיבלתי  "הזיהוי" 
נבט  את  שמכירים  מחברים 
שהתמונה  בטענה  סוקולוביץ', 

אינה תמונתו.
ביקשתי את אחד החברים שיצור 
קשר עם נבט סוקולוביץ'  ויבהיר 
הקשר  נוצר  ואכן,  העניין.   את 
התמונה  כי  הצהיר  עצמו  ונבט  

אינה תמונתו.
הנני מתנצל בפני נבט על הפרסום המוטעה, וגם הערתי למי 
התעלומה  נשארה  זאת  עם  יחד  אך  התמונה,  בזיהוי  שטען 

בעינה: מי האדם המופיע בתמונה?
מציבור  ומבקשים  התמונה,  את  ומפרסמים  חוזרים  אנו 
הקוראים לזהות את הדמות ולהודיענו על מנת שנתקן סופית 
 - חדרה  החא'ן  במוזיאון  לרנית  להתקשר  נא  המעוות.  את 

טלפון 04-6322330 , או אלי בנייד : 052-3704882.
ipzhk@bezeqint.netהכוללה לנשים

מאת: ימימה לוי



עמ' 5 עמ' 4

או  סבתא  להיות  בלהפוך  ביותר  הגדולים  היתרונות  אחד 
הנכדים.  עם  דברים  הרבה  לעשות  האפשרות  הוא,  סבא 
הפעילויות שאתם יכולים לעשות עם הנכדים שלכם תלויות 
במספר גורמים. מה אתם אוהבים לעשות? מה הם אוהבים 
שפעמים  היא  העיקרית  הבעיה  הנכדים.  כמה  בני  לעשות? 
מאוד,  גבוהות  כספיות  בעלויות  כרוכים  הבילויים  רבות 

אבל יש גם פעילויות קרובות לבית ובעלויות נמוכות. 
פעילות ללא תשלום

מרכז המבקרים של חברת חשמל "אורות רבין"
מה רואים? את ערימות הפחם, "היהלום השחור"; שומעים 
על תכונותיו ועל פריקתו באמצעות המזח הימי, הגולש כ-2 
אל  ימי  מסוע  על-ידי  מובל  הוא  ממנו  הים,  לעומק  ק"מ 
המשקעים  על  גם  תשמעו  בגודלו.  המרשים  האחסון  אתר 
האלקטרוסטאטיים המותקנים בתחנה, כדי לסייע בצמצום 
הדלק  שריפת  תהליך  בתום  לאוויר,  המזהמים  פליטות 
פריסת  מערך  את  מקרוב  להכיר  תוכלו  החשמל;  וייצור 
רשת החשמל בכל רחבי הארץ, שנועד להכין את התשתית 
על  וללמוד  הישראלי,  המשק  של  פיתוחו  להמשך  הנחוצה 
מיחזור  ועל  שלו  הסביבתיים המרתקים  הפרויקטים  מגוון 
הביקור  החשמל.  ייצור  מתהליך  הנותרים  הפסולת  חומרי 

בתאום מראש, טלפון: 076-8644333.
מרכז המבקרים של מפעלי נייר

עלות הסיור 20- שח'. מה במרכז?
ייצור  ועד  במצרים  מהפפירוס  הנייר -  תולדות  סיפור 
הנייר בימינו. מעגל המיחזור מהו? תצפית על מערך הייצור 
בייצור  התנסות  חוויית  ממוחזרים.  אריזה  לניירות  החדש 
הסיור  לילדים.  נוספות  ופעילויות  ממוחזר  נייר  של  ידני 
מתאים למשפחות עם ילדים בגילאי 6 ומעלה. כל הסיורים 

בתיאום מראש בלבד.
.053-7106985 משך הסיור: כשעה וחצי. טלפון :

מוזיאון ראלי בקיסריה
תרבותית  חוויה  תחושו  לאומנות  ראלי  מוזיאוני  בשני 
פסלים  רחבת  החדש,  במוזיאון  הנכדים.  עם  ייחודית 

ערב הוקרה לקשר הרב דורי בחדרה        בילוי בכיף עם הנכדים בחופש הגדול
מאת: רות לפידור מאת: עליזה רוזנווסר

גבירול  ואבן  כרמב"ם  ספרד  יהדות  לגדולי  המוקדשת 
ואומנות לטינו-אמריקאית. במוזיאון הישן, מוצגים פסלים 
כאמנות  תערוכות:  ומגוון  דאלי  סלבדור  של  מקוריים 
אירופאית קלאסית בנושאי סיפורי התנ"ך. שני המוזיאונים 

הם מבנים ארכיטקטונים מיוחדים. טלפון 04-6261013.
בית האומנים בחדרה

במרכז העיר, במתחם יד לבנים והספרייה העירונית השוכן 
בגן המייסדים, מול קניון לב חדרה, ממוקם בית האומנים. 
בית האומנים מפעיל מרכז תרבות ואמנות תוסס של אמנות 

ישראלית ובינלאומית ומגוון פעילויות נוספות. 
טלפון: 04-6385169. 

וב"גן  לבנים  יד  בבית  לבקר  תוכלו  הזדמנות  באותה 
המייסדים".

גן זיכרון שכל המאפיינים של ראשיתה של חדרה  מרוכזים 
לה,  האופיינית  והצמחייה  הים  שפת  הכורכר,  גבעות  בו: 
והאקוודוקט  המים  באר  דגים,  בריכת  פרדס,  ביצות, 

שהעביר את המים להשקיית השדות המקיפים את חדרה.
מוזיאון החאן

בחדרה  מיוחדים  אתרים  הם  פיינברג  ובית  החאן  מוזיאון 
הנוסטלגית. בסיורים לומדים את סיפורם של מייסדי חדרה 
ניתן לשלב ביקור בחוות חפציבה  פיינברג.  ושבט אבשלום 
המשוחזרת ובבית חנקין על הצוק שבגבעת אולגה. הביקור 

במוזיאון בתשלום. טלפון: 04-6324562.

ומה עוד?
צדפים  לאסוף  הים,  שפת  על  הילדים  עם  לבלות  אפשר 
ולהכין מהם שרשרות ומוביילים. לשתול ולגדל צמחי תבלין 
עיר",  "ארץ  כמו  שלנו  הילדות  משחקי  את  לשחק  בעציץ, 
"אות חסרה". לדבר במשפטים שאסור להגיד אות מסוימת. 
את  לצלם  תשכחו  אל  והעיקר  ועוד.  החפץ"  את  "נחש 
תמונות  אלבום  להם  להכין  תוכלו  החופש  בסוף  הנכדים. 
Ruty45@gmail.com           .או אלבום דיגיטאלי למזכרת

ותיקים  לאזרחים  המשרד  התפוצות,  בית 
ומשרד החינוך, מפעילים את  תכנית "הקשר 
הרב דורי". בתכנית  זאת  השתתפו תלמידי 
הביניים  וחטיבות  יסודיים  ספר  בתי  כיתות 
ומועדונים ומרכזי יום של  אזרחים ותיקים 
שהשקיעו  הרבה  לפעילות  הודות  מחדרה. 
מגן  לקבל   חדרה  זכתה  המיזם,   מפעילי  

הערכה  והוקרה ארצי. 
כהצדעה על פעילותם המגוונת של  משתתפי 
חדרה   עיריית  קיימה  חדרה,  לעיר  התכנית 

ערב הוקרה ל-10 בתי-ספר: "אדנים" "אחד העם" "אילן רמון" 
"תיכון  "שילה"  "קפלן"  "צליל"  עם"  "פאר  "מוריה"  "השחף" 
הערב  ותיקים.  אזרחים  של  ומועדונים  מרכזים  ול-8  חדרה" 
יוני באולם התרבות רינה שני. להצלחת הערב  התקיים  בחודש 
והשירותים  הרווחה  אגף  חדרה,  עיריית  של  החינוך  אגף  תרמו 

לאזרחים ותיקים.  
זה היה ערב מרגש.  קשה לי להצביע מה ריגש אותי יותר, סיפור 
הבת מצווה של סבתא מרים לנכדתה או סבתא רבקה שהשתתפה 
בהופעת מקהלת  בעיני  עלו  דמעות  נכדיה.  שלושת  עם  בפרויקט 
ספר  בית  תלמידות  של  משותפת  מקהלה   - העולה"  "השחר 
יום גבעת אולגה, שחלקן  ובנות הגיל השלישי  ממרכז  "שילה"  
עלו לבמה נתמכות בקביים, ותוך כדי שירה נשרו הבדלי הגילים. 
ואולי ריגש יותר יצירת הבובות בין הדורות או הפעילות לקראת 
משותפים,  חגים  חגיגת  בשבט,  ט"ו  סדר  מצות,  אפיית  החגים, 

תיעוד זכרונות.
דורי  בין  שיח  יצירת  היא:  הרב-דורי"  "הקשר  התכנית  מטרת 

הקשר המופלא 
בין מועדון "קפה אירופה" לבין קציני פו"ם

מאת: ימימה לוי

תהליך  עבר  בארץ,  היפים  הבתים  אחד  בחדרה  פיינברג  בית 
הודות  התאפשר  הדבר  עירוני.  תרבותי  למרכז  והפך  שימור  של 
לפיתוח  הקרן  חדרה,  עיריית  גורמים:  כמה  של  פעולה  לשיתוף 
חדרה, משפחת פיינברג, המועצה לשימור מבני ראשית התיישבות, 

הקק"ל ומוזיאון "החאן" חדרה.
הבית הזה נבנה בשלבים החל מ-1896 ע"י מתיישבים ראשונים 
של חדרה, ישראל )לוליק( פיינברג. תחילה היה זה בית משק בנוי 
אבני כורכר. עקב נדודי המשפחה ליפו, לראשון לציון ולירושלים, 

נראה שבנייתו  כפי שהוא נראה היום החלה לא לפני 1906.
יהלום,  תהילה  הגב'  פיינברג,  בית  מוזיאון  את  מנהלת  היום 
שאינה ילידת חדרה. היא בסך הכול חייה בה כשלוש שנים אבל 
כמו שהיא אומרת: "התאהבתי במקום וכאן אני רוצה לגדל את 

המשפחה שלי".
צעירה נמרצת עם המון תוכניות לא רק לטווח קצר, היא מסתכלת 
אל העתיד וכבר חושבת על שנת 2017, שנה בה ימלאו מאה שנים 
עור  לרקום  מתחילות  והתוכניות  פיינברג,  אבשלום  של  למותו 

וגידים.
ליצור  היא  התוכנית   " ענתה:  עבורה,  הזה  הבית  מהו  לשאלתי 
בבית הזה מרכז מורשת של העיר חדרה, מרכז תרבות, שיתקיימו 

בו כנסים וימי עיון שילמדו בו הצעירים את מורשת אבותיהם."
אחד הפרויקטים שכבר יצא לדרך הוא מפגשי סינמטק-סרטים 
תיעודיים, שהיה חלומם של יוזמי בית פיינברג, מנהלת מוזיאון 

"החאן" הגב' נינה רודין, והגב' תמר אשל בת למשפחת פיינברג.

בית פיינברג- לא רק בית קפה
מאת: יפה וינקר

משפחת  לבית  האובד"  "הבן  היה  הפרויקט  את  שפתח  הסרט 
האובד"  "הבן  של  נכדתו  גם  נכחו  הסרט  הקרנת  בערב  בלקין. 
שהתחייבה לסבה ששכב על ערש דווי למצוא את משפחתו, ובני 

משפחת בלקין - פיינברג שהוא היה אחד מבניה.
פרויקט נוסף שגם הוא כבר החל את צעדיו הראשונים הוא במה 
מקומית-במה לתושבים שרוצים לשתף בעשייתם בעיר בין אם 
זה עסק שבנו מאפס, יוצרים מקומיים בכל תחום שהוא והקשר 
של  עבודות  להציג  הוא  זה  בפרויקט  נוסף  חלק  לחדרה.  שלהם 

פסלים וציירים מקומיים.
כמו כן בתוכנית הרצאות, פעילויות עם ילדים, כנסים וימי עיון 

הקשורים במורשת העיר חדרה.
הבסיס,  היא  הזאת  "התוכנית  יהלום,  תהילה  הגב'  מסכמת 
אשמח לפגוש כל תושב חדרתי שיש לו רעיון או הצעה לעשייה 
בבית הזה. אני יושבת בבית פיינברג יום יום מהשעה 08.00 עד 
השעה 16.00 והטלפון שלנו-6343296, כי המקום הזה הוא שלכם                   
Yafa_24@netvision.net.il                                ."ובשבילכם

באמצעות למידה משותפת של הצעיר והאזרח הוותיק. הצעירים 
המודרני  בעולם  לתפקוד  כלים  הוותיקים  לאזרחים  העבירו 
לעומתם  הדיגיטלי.    הפער  את  לצמצם  במטרה  הטכנולוגי 
קהילתיים   - אישיים  סיפורים  באמצעות  הוותיקים  האזרחים 
ומשפחתיים העשירו את התלמידים בידע שהוזן למאגרי המידע 
לערכיהם  נחשפו  התלמידים  התפוצות.  בבית  הרב-דורי  בקשר 
ולמורשתם של האזרחים הוותיקים ולסיפורים מרתקים של העם 

היהודי בתפוצות ובתולדות הישוב. 
הפרויקט הצליח הודות למנהלי ולמורות בתי הספר וכמובן לכל  
האנשים והרכזים שהתמסרו לנושא, ובמיוחד  לנאוה גלעד מנהלת 
המרכז ליישומי המחשב באגף החינוך חדרה  ורויטל פוקס מנהלת 
המחלקה לאוכלוסיה המבוגרת ובראש וראשונה לילדים הצעירים 
ולאזרחים הוותיקים. יש אנשים רבי תושייה בחדרה, ויש  לנו 

דור צעיר נפלא. צריך רק לדעת לראות אותם, לכבד ולטפח.
aliza12817@bezeqint.net

הגבול  ומשמר  משטרה  קציני  מכשיר  אשר  פו"ם  קורס 
הקורס  נעורים.  במוסד  מתקיים  ומטה,  פיקוד  לתפקידי 
בעלי תואר  כל הקצינים אקדמיים  נמשך שלושה חודשים. 
השואה,  ניצולי  את  "מאמצים"  הם  הקורס  במהלך  שני. 
מהתחום  גם  מרתקות  הרצאות  ומעבירים  למועדון  באים 
ההרצאות   נושאי  את  האישי.  מהתחום  וגם  המקצועי 

מתכננים ביחד עם מפעילי המועדון. 
כשמסתיים הקורס מתחלפת הנבחרת של הקצינים וקבוצה 
חדשה מתחילה את הקורס ואת הפעילות המשותפת. הקשר 
האמיץ והמבורך הזה נמשך כבר שבע שנים. הוא מנוהל על 
ידי  רויטל פוקס, מטעם אגף הרווחה, המחלקה לאוכלוסיה 
יו"ר העמותה למען הקשיש  המבוגרת והגב' טובה בן זאב, 
מקציני  באה  זה  לקשר   היוזמה  מתנדב.  היגוי  וצוות 
המשטרה שהבינו כי שוטר נדרש להוכיח לא רק מקצועיות, 

אלא גם מחויבות אישית ורוח התנדבות. 
התמונה שלפניכם מעידה על הקשר המופלא הזה.

yemimale@gmail.com


