
  

", חיים מציל" פרויקט, מ"הח של בניצוחם ,וביצע מימן, אירגן סבא כפר רוטרי מועדון, השבוע
 חיוני צורך איתרנו, מקצוע כאנשיאנו,  .גופים ספרמ של קהילתית פעילות בתוכו המשלב

  .סבא כפר תושבי בבתי עצמאיים עשן גלאי בהתקנת
 גם וכן עצמאיים עשן גלאי חדשה דירה בכל להתקין, יזם או קבלן כל מחייב ' היום לחָ הָ  החוק

 גופי את נושאב עירבנו. במבנה הציבורי במרחב , אש לכיבוי לחיוג מקוונת עשן גילוי מערכת
 התקנה את לבצע כדי. איםבהם נתקין את הגלָ  קשישים בתי ואיתרנו סבא בכפר הרווחה

  . וספורט נוער, התרבות באגף התנדבות מדור את גייסנו, עצמה
 על קיבל, הרוש דני מר העירוני המוקד על האחראי  סבא כפר עירית של התפעול ל"סמנכ
 תקלות באיתור גם כן בתפעולם הן, הגלאים בהתקנת הן הקשישים את לַגבות עצמו

 לתדריך ובא טרח שאף,  חמו בן יהודה מר, העיר מראש מלא גיבוי קבלנו, כן כמו. ובתיקונן
  .ל"ז אביו על משבעה קומו למחרת, היציאה
 עשן גלאי 100 של רכישה, מקצועיים קשרים של בזכותם, אירגן סבא כפר רוטרי מועדון

 מותג ובעלת יבואנית, בקדימה מ"בע" לקסיס סמיקום" מחברת,  מיוחד במחיר, עצמאיים
  ."יונדאי"

 תפעול הוראות ועליהם מגנטים הדפסנו כן כמו 
 חרום לשעת טלפון וכן הגלאים של ובדיקה

 חברי. העירונית המערכת של לגיבוי והבטחה
 31.1.13-ב ההתקנה בערב הגיעו המועדון

 העמיד שמָרכזו, סבא בכפר" האבן בית" במועדון
 50. לפרויקט להתנדבות במועדון הנוער בני את

 קצר תדריך ולאחר במקום המתינו נערים
 מכוניות 12 לדרך יצאו, העיר ראש של וברכותיו

 מראש שהוכנו לכתובות נוער ובני רוטריונים עם
   .סבא בכפר המגורים אזורי י"עפ

 לאחר לתקרה הגלאים את והדביקו בחמימות התקבלו, הקשישים לבתי הגיעו המתנדבים
 חזרנו, חמות ברכות לאחר, ההתקנה בסיום. הגלאי את ולבדוק הסוללה את להכניס שדאגו

 מקווים ואנו הפרויקט של' א שלב הסתיים כך". האבן בית"ל ההתקנות על לדווח כדי
    רווחה. משפחות בבתי' ב בשלב להמשיכו

 דורות, קהילה, מועדון, מקצוע( רוטרי אפיקי כל את בתוכו המשלב שפרויקט, ספק אין
  .רוטרי מועדוני כל י"ע הארץ בכל מבוצע להיות ראוי), חדשים
   שנתבקש פורום בכל, המועדונים לטובת רלבנטי מידע כל להעמיד נשמח

  

 חמה בברכה
  נ"ל גבי מזור ,נ"ל עולי רשטיק

  מועדון רוטרי כפר סבא


