בס"ד

"הנדיבות והנתינה הן היצירה הנעלה ביותר של רוח האדם" רוברט אינגרסול

גדרה
יקירי
 לשנת תשפ"א -משה גהסי

איש עושה חסד וצנוע ,מוותיקי גדרה .אדם אהוב ומוערך בזכות ענווה ואופיו המיוחד ,השליו והנוסך תקווה .מאז עלייתו
לארץ ,לפני כ 76 -שנים ,עבר להתגורר בגדרה .איש חינוך משכמו ומעלה שכל חייו התנדב ותרם לקהילה בדרכו המיוחדת.
שימש מדריך נוער ורכז מתנדבים ,הקים גמ"ח של בגדים וחפצים המיועד לכל מי שידו אינה משגת .עד היום ממשיך
בפועלו למען משפחות שידן אינה משגת ,למען בני גיל הזהב ,למען קהילת גדרה .איש אהוב ,רגיש לסביבתו ויודע למלא
את ליבו של האחר באור ובתקווה.

יגאל גלסנר

יוזם הקמת מועדון רוטרי גדרה הבילויים שכיהן כנשיאו והובילו להישגים רבים בפעילותו למען תושבי גדרה .מתנדב במשך
שנים רבות למען הזולת במועדון רוטרי ,ב"יחד למען החייל" גדרה ,בפעילות למען משפחות במצוקה ועוד .יגאל פעיל
במסגרת יוזמות שונות לטובת קהילת גדרה ןמקדיש מזמנו למענה .תוכלו לראות אותו יחד עם ילדי גדרה במשמרות
זה"ב ,יחד עם חיילי גדרה מברך ומפנק אותם בכל טוב ,מעורב ופעיל בבתי הספר בגדרה ,יוזם פעילויות ביישוב ועוד .יגאל
גלסנר ,איש עם לב רחב שנרתם לסייע והכל בחיוך ,בשמחה ובאהבה.

פנינה הגפה

פועלת במשך שנים בצניעות ובמסירות רבה לסייע לאחר בעת עצב ובעת שמחה .בשקט בשקט ,ברוחב לב ובעקביות,
מכילה ומנעימה בעת קשה ובבשורה מרה .מקדישה את כולה לעשייה .לשמח ולעודד ולו במעט ועושה זאת בעקביות
ובמסירות מכל הלב .פה לא תמה עשייתה .רואה את האחר אך גם את הסביבה לה היא מקדישה רבות מפועלה ,למען
הדורות הבאים ,לעתידם ,בריאותם ובטחונם .אישה אהובה ,נעימה ומכבדת ,בעלת יכולת הכלה יוצאת דופן ,מרגיעה
ומחבקת ,צנועה וכובשת.

זאב )זאביק( גונן

יליד גדרה ,חבר מועדון רוטרי מאז היווסדו ,מעורב בפעילויות קהילתיות ,שותף בהקמת הספרייה בבית החולים הרצפלד,
יוזם פעילויות למען השונה ,מתנדב במסגרת פעילויות של "יחד למען החייל" ושותף בחיי הקהילה .זאביק מוקיר את
שורשיה של גדרה ומספר באהבה אודות קורותיה ,מייסדיה ,ייחודיותה ומורשתה למטיילים בה .איש הפועל בהתנדבויות
רבות למען הקהילה בצנעה ,בעל לב עם נתינה רבה .לחם למען המדינה ומקדיש את חייו לעשייה למען הקהילה
הממשיכה גם בימים אלה.

ציונה גדסי

תושבת גדרה וותיקה אשר טיפלה במסירות ובאהבה בדורות של ילדי המושבה .לקראת פרישתה ניהלה את עמותת
מלב"י – עמותה למוצרי יד שנייה הפועלת בבית רחל בגדרה .במשך שנים ועד היום ,ידיה מלאות בעשייה למען האחר,
למשפחות קשות יום שידן אינה משגת .במרץ ,בנחישות ,במסירות ותוך הדאגה לאחר ,ציונה מעניקה ,מחבקת ,רגישה
לסביבה ועושה הכל בלב רחב וחם.

יפת שמעוני

תושב גדרה וותיק מזה  70שנה ,אדם שכל חייו מסייע ועוזר לכל אדם ,עושה עבודת קודש למען הציבור .מתנדב מזה 20
שנה בבית החולים ע"ש הרצפלד ,בקופת חולים כללית ובקהילת בית הכנסת נוסח אחיד .שמעוני הוא אדם עניו וצנוע,
ידוע ומוכר בזכות חסדיו ואישיותו המיוחדת שנותנת מענה לכל פונה .איש יקר ,מעורב בקהילה הנרתם לסייע לכל אחת
ואחד מתוך אמונה ורצון אמיתי להעניק לאחר.

עמנואל בר

מוותיקי מועדון רוטרי ,כיהן כנשיא המועדון ופעיל בו עד היום .לאורך השנים נטל חלק פעיל בחיי הקהילה במושבה .את
עמנואל תוכלו לראות מוקף בילדים במסגרת התנדבותו בקייטנות ובצהרונים ומשלב ידיים בהתנדבותו למען האוכלוסיה
הוותיקה .בר ,ניצול שואה ,פועל למען ניצולי שואה במגוון יוזמות .מקפיד בעצמו להשתתף מדי שנה בטקס היישובי המהווה
עבורו ניצחון אישי ומלווה במסר שאנו חזקים ושזה לא יקרה בשנית .איש מוכר בקהילה ,תורם ,בעל יכולות וחוזקות יוצאות
דופן המנתב את עשייתו למען הצמחת הקהילה.

רי גדרה
ברכות ליקי

לשנת תשפ"א

אתם מהווים את עמוד השדרה הקהילתי שלנו ,אור גדול של נתינה ,ערבות הדדית ואחווה.
יואל גמליאל ראש המועצה
נבחריה ועובדיה

