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הענקת אות הוקרה לחבר הארגון מאיר תורג'מן

ארגון חולון חוגג      שנות פעילות ועשייה!
בערב מרשים ומרגש חגג ארגון הקבלנים חולון יובל להיווסדו.

האירוע החגיגי, בו נטלו כ-350 מוזמנים, התקיים במחצית חודש אוקטובר באולמי אווניו במתחם אייר פורט סיטי.
בדברי הברכה אמר יושב ראש הארגון יוסי לוינסקי כי "יושבים כאן בוני העיר חולון, דורות של קבלנים, סבים, אבות ובנים, 

דור ראשון, שני ושלישי לבונים בחולון וברחבי הארץ".
יוסי לוינסקי ציין כי מטרות הארגון בהיווסדו היו והינן גם היום — פיתוח ענף הבנייה, חיזוק הקשר בין חברי הארגון וגורמי 

העירייה, תרומה לקהילה וסיוע לחברים שנקלעו לקשיים.
את האירוע כיבדו בנוכחותם השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור — מיכאל איתן, חבר הכנסת אופיר אקוניס — יו"ר 
ועדת הכלכלה של הכנסת, ראש העיר חולון — מוטי ששון וסגניו — יאיר טאו וחיים זבלו. כמו כן נכחו נשיא התאחדות הקבלנים 
— ניסים בובליל, סגני הנשיא — רוני בריק ואשר גרין, גזבר ההתאחדות — אביגדור פרויד, יושב ראש הסתדרות עובדי הבניין 

העץ- איציק מויאל, מנכ"ל הקרן לעידוד ענף הבנייה — איל שלו, מהנדסת העיר חולון — מימי פלג, בכירי ההתאחדות ועוד.
ראש העיר בירך את הקבלנים, הדגיש את הקשר השוטף בין הקבלנים לעירייה וציין כי "כולם שמו לעצמם כיעד את שיפור איכות 

החיים בחולון ובזכותם העיר נראית מרשימה ויפה".
באולם נכחו כאמור, קבלנים ותיקים, ממייסדי הארגון, קבלנים דור שני ושלישי, קבלנים צעירים ובני משפחותיהם.

15 קבלנים ותיקים קיבלו אות הוקרה מידי ראש העיר, יושב ראש הארגון ונשיא ההתאחדות.
הענקת אות ההוקרה ריגשה את כל הנוכחים באירוע ומקבלי האות זכו למחיאות כפיים רבות.

ואלה מקבלי אות ההוקרה:
בנני בני, בן גירה משה, גלעדי שמואל, זלמן זכריה, חלבי אפרים, כתב יוסף, לוי אלברט, מזרחי אלי, עמר ארמונד, עציון 

עמוס, רוטמן ישעיהו, שארפמן יוסף, שקורי אליהו, שקורי מנשה ותורג'מן משה.

את הערב הנחה בחן רב גדי סוקניק.
שולי הירש, מנהלת הארגון
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ואיציק אמסלם סגן הנשיאסגן הנשיא אשר גרין, נשיא ההתאחדות ניסים בובליל

ח"כ אופיר אקוניס ומאיר חלבי, גזבר הארגון

יובל לארגון הקבלנים חולון

המנחה גדי סוקניק

נשיא ההתאחדות ניסים בובליל והשר מיכאל איתן
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הענקת אות הוקרה לחבר ישעיהו רוטמן

אהרון ניסני, ספיר בן ציון, מירלי דוד ובניו
נשיא ההתאחדות ניסים בובליל והשר מיכאל איתן
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איילת רוסק ובנצי אדירי מבנק ירושלים

עם יוסי לוינסקי יו"ר הארגון

ראש העיר חולון מוטי ששון, לוינסקי יוסי והנריק


