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לעולמה
שרון יונתן   09.02.2012

במהלך 98 שנות חייה היתה סלייפר, ז"ל, מעורבות בפעילות התנדבותית בחינוך וחברה
חנה סלייפר (לבית לוי) מרמת השרון, יקירת העיר בשנת 1983, נפטרה ביום שלישי שעבר בגיל 98

ותרמה את גופה למדע. חנה הייתה במהלך כל שנות חייה פעילת חינוך וחברה. זה החל עוד בגיל 18
בעיר הולדתה פולצין בגרמניה (כיום בפולין) בהפצת כרוזים למפלגה האנטי-נאצית לקראת הבחירות
לרייכסטאג, בהן בסופו של דבר עלה היטלר לשלטון. אח"כ למדה חקלאות בליטא ובשנת 1935 עלתה

לארץ. 

היא נמנתה עם מקימי קיבוץ כפר רופין שם הייתה לולנית, הדריכה את "ילדי טהרן" בכפר הנוער בן-
שמן והייתה חקלאית ברמות השבים. היא נישאה ליוסף סלייפר, עולה מהולנד, ממקימי קיבוץ שדה-

נחמיה. במלחמת השחרור ופינוי הילדים מיישובי אצבע הגליל טיפלה בילדי הקיבוץ עד לידת בנה עמוס
ז"ל (1948-2009). 

ב-1953, לאחר לידת בנה דוד, עברה המשפחה לבית בודד מוקף שדות במושבה הקטנה רמת השרון.
חנה החלה בפעילות התנדבותית עם ילדי העולים במעברה ובשכונות החדשות; שכון פקר, ליטא,

מורשה. במרץ, בתבונה ומתוך חזון פעלה להקמת מועדוני נוער וקייטנות ושילוב נוער שוליים במסגרות.
כחברה בוועד ההורים המרכזי דחפה להקמת ביה"ס התיכון במושבה ב-1959. במקביל טיפלו חנה

ויוסף בילד עזוב וליוו אותו במשך שנים רבות. 

בסוף שנות ה-60 הובילה חנה את הקמת "המועצה לשירותים סוציאליים" שהייתה מסגרת מתאמת
ומקדמת לארגוני ההתנדבות במושבה. הפסיכולוגית דינה ברור מספרת: "למרות שחנה לא למדה

באוניברסיטה, אנשי מקצוע עלו אליה לרגל להכוונה והתייעצות מקצועית". אות יקירת רמת השרון ניתן

לחנה בשנת 1983 "על פעלה המסור למען הקהילה מימי המעברה ועד ימינו". 

מאז שנות ה-80 התנדבה במסגרת הביטוח הלאומי בליווי קשישים- שלעיתים היו צעירים ממנה. 

בנה דוד סיפר השבוע: "בשיחות עם חברותיה הצעירות ממנה בעשרות שנים השאירה אמי תחושה של
רוממות רוח והתפעמות. עם נכדיה ידעה ללגום כוס בירה בגיל 97. עד שעותיה האחרונות בביתה

הייתה אמי צלולה ושמרה על חוש ההומור". 

דוד מסביר כי פועלה ויוזמותיה הברוכות העשירו את חייהם של ילדים משפחות וקשישים לאורך שנות
עשיה רבות, "מעשיה וזכרה יהיו לנו נכס נדיר".

שתף שלח לחבר הדפסת כתבה תגובה לכתבה עמוד ראשי

 

חנה סלייפר ז"ל. פעילת חינוך וחברה
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חשד: הצית את הרכב של השכנים

דיירים המתגוררים ברחוב רש''י ברמת
השרון טוענים כי שכנם מתנכל להם. בין
היתר הם חושדים כי הצית את מכוניתם

וכן הצית עיתונים בתוך הפח בבית
המשותף. השכנים חוששים לחייהם
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תורת המספרים

גיל ברנד, מורה למתמטיקה בתיכון
ברמת השרון, זכה במקום השני בתחרות

סיפורים של משרד החינוך

רכילות
סלבס - הרכילות החמה של רמת השרון

כוכבי סדרת הנוער "גאליס" הגיעו
להשקת הסדרה בסינמה סיטי, קובי אוז
השתתף בתכנית "שיעור מוזיקה" ברימון

והמוזיקאית מאיה טובאס הצטרפה
לתזמורת נורווגית

המומלצים
רשלנות רפואית? עו''ד אשכנזי ושות' הם

הכתובת

משרד עורכי הדין אשכנזי ושות' מתמחה
בתביעות של נפגעי רשלנות רפואית נגד
בתי חולים, קופות חולים ורופאים. ותק
של 32 שנה וניסיון באלפי תיקי נזיקין,
מאפשרים להעניק ללקוחות שירות

מקצועי מהטובים בתחום

ספורט
טוב שיש רעננה

הפועל רעננה שמרה השבוע על כבודן של
קבוצות השרון בהיותה המנצחת היחידה.
מכבי הרצליה וכפר סבא הסתפקו בתיקו,

הפועל הרצליה נוצחה שוב

מדורים טורים ודעות
ב(ע)ין השורות

פרשת משפטים – מה זו ''צרעה?''

כלכלה וצרכנות
זהירות, מס הכנסה - מדריך לנחקר

הפוטנציאלי
עו''ד ניר יסלוביץ' העוסק רבות בהגנה

על אזרחים המואשמים בהעלמות מס –
מעיד כי סייע לא פעם לבעלי חברות
ועצמאים שהיו נתונים במהלכה של

חקירה דורסנית של רשויות המס,
ושבמהלכה 
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משפחתונים בקרית אונו
גן במבינו הוא הפיתרון האידאלי עבורך 14 שנות ניסיון והרבה הורים מרוצים
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הפרעת קשב
כנסו עכשיו ותתחילו
להתרכז - שיטת

נוירופידבק
emhaderech.com

טיפול בכאבים רק
בנורופן

יותר ויותר אמהות
מטפלות בילדיהן

בעזרת נורופן... ומה
עם הילד שלך?

www.nurofenforchildre…

גן ממלכת
הפיצפונים רחובות
הגן מנוהל עי ענבל
גננת בוגרת תואר
בפסיכולוגיה וחינוך

0543122222
pizponim.haganenet.c…

ניהול השקעות
מעל 300,000

לבעלי סכום השקעה
מעל 300 אלף ש"ח
הצעות אטרקטיביות

מבתי השקעות
www.winningleads.co.il


