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ישראל
ליכטנשטיין

נציג עם נשמה

יקיר העיר ,ישראל ליכטנשטיין
ישראל ליכטנשטיין הוא פעיל חברתי וותיק ומוכר היטב בכרמיאל הזוכה לאהדה
רבה מכל חלקי האוכלוסייה בעיר.
ישראל משמש בהתנדבות כמפקד זק"א בכרמיאל ,הקים בעיר את יחידת המתנדבים
להצלת חיים "איחוד הצלה" הנותנים מענה מהיר במקרי חירום ומצילים חיי אדם וכן
פעל מול משרד הבריאות לפתיחת חדר המיון 'טרם' בעיר.
גורמי המקצוע בעיר מתפעלים מאישיותו המדהימה ומהעשייה הנרחבת למען
הציבור ומפנים אליו תושבים רבים לסיוע .הוא עובד בתיאום עם מחלקת הרווחה
המפנים אליו מקרים לסיוע .במקרים טראגיים בעיר מזעיקים אותו .הוא יושב עם בני
המשפחה בשעתם הקשה ,מלווה ,תומך ומכוון במקצועיות וברגישות.

ישראל הוא איש עם לב ענק ,חיוך תמידי והמון אהבה לכל אדם באשר הוא.
תמיד מאיר פנים ונכון לסייע לכל אחד .במשך שנות פעילותו כעוזרו של רב
העיר הרב מרגלית ,סייע לכלל תושבי העיר שראו בו כתובת ראויה ומקצועית
לסיוע בתחומים רבים.
ביום יום תראו אותו תמיד נכון לסייע .מקריאה במכשיר הקשר של מד"א באמצע
ארוחת השבת ועד השאלת כסא של אליהו לברית ,במתן ייעוץ והכוונה רפואית
בטלפון או בסיוע מול בירוקרטיה עירונית ,הכל בהתנדבות ובמאור פנים.
כמנהל מרפאת מאוחדת בעיר ,כשמישהו נצרך לסיוע רפואי
אחרי שעות השירות ,הוא יצא מביתו ,יפתח את הלב וגם את
דלת המרפאה.

על פעילותו למען הפרט בעיר
קיבל ישראל את תואר:

'יקיר העיר כרמיאל
לשנת היובל'

אומרים תודה לישראל
הוא שם בשבילנו.

זמין לכל פניה .נכון לפתור כל בעיה.
מסייע כמיטב יכולתו.

הוא שם ברגע הנכון.

עוד לפני שהגיע האמבולנס ,חובש את
הפציעה ,מבצע החייאה ומציל חיים.
איש אחד עם אהבה ועשייה ללא גבול.

אנחנו נהיה
שם בשבילו!

ב 30.10אומרים
תודה לישראל
ומכניסים את יקיר
העיר למועצת העיר.
חברים יקרים
אני אוהב אתכם
וכחבר מועצה אפעל בעזרת השם
להקמת "הלשכה לפניות הציבור"
בעיריית כרמיאל ,שם אוכל להרחיב
ולמנף את הפעילות למען האזרח
ולהמשיך ולעשות בשבילכם מכל הלב.
שלכם,
ישראל 050-4115558
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כולם יחד בוחרים את

יקיר העיר
למועצת העיר
ב 30.10-מצביעים חי
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כתובת המטה :נשיאי ישראל ( 19מרכז  9קומות) ,כרמיאל
yachad2018@gmail.com | 054-7744260 | 050-4123278

חפשו אותנו בפייסבוק 'יחד למען כרמיאל יהודית'

