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 מרוץ של איש אחד

  23.06.2008   מיכל רון

שמבצע ריצות מודעות לקידום השלום במזרח התיכון וריצות התרמה למען ילדים , ורק מסקוטלדון מקג'ג
 עצר לנוח בחדרה, נזקקים וילדים חולי סרטן ברחבי העולם

, ון מקגורק'רץ ג, )ם לגיוס כספים למען ילדים במצוקה"קרן של האו(ף 'מאז הצטרף ליוניצ,  שנים15-כבר קרוב ל
ברחבי העולם בריצות למען קידום המודעות לשלום במזרח התיכון והתרמה , מסקוטלנד, שהנשוי ואב לשלו, 47בן 

 .הוא הגיע גם לחדרה, במסגרת עוד אחת מהריצות, בשבוע שעבר. למען ילדים חולים ונזקקים
 

מ שנועדו להשגת " ק1,000כ "בסה. שוויצריה ובחזרה לגרמניה, המשיך לצרפת, המרוץ האחרון החל בגרמניה
 .רווחה וגיוס כספים למען ילדים חולים שמאושפזים בירושלים, מות והעלאת המודעות למטרות שלוםתרו
 

שגייס למטרה גם , אחד הלקוחות הוותיקים של חברת אליאנס, מי שמימן את המרוץ של מקגורק היה יבואן גרמני
ההגעה לירושלים ביקר מקגורק ולפני , נערך שינוי במסלול, ביוזמת המממן. יוסי אנגליסטר, ל אליאנס"את מנכ

שם הוא העניק לראש העירייה , חיים אביטן, לביקור בלשכת ראש העירייה" קפץ"במפעלי אליאנס בחדרה ומשם 
 . הקילומטרים1,000את ספר המסע הכולל רשמים של מקגורג וכל מי שסייעו בדרכו לאורך 

 
 
 

 עמוד ראשי  תגובה לכתבה  הדפסת כתבה  שלח לחבר 
רוגס הספדה   הבוגת

 עצר בחדרה. מקגורק ואביטן
 דוברות: צילום

  חדשות

''חדרה הופכת לחירייה מקומית'' 
קבוצת תושבים משכונת האוצר
וממרכז העיר חדרה התארגנה

לפעולה נגד התכנית להקמת תחנה
התושבים . ע פסולת בחדרהלשינו
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מחתימים על עצומה שקוראת
 לעצור את התכנית

 פוליטיקה 

 

 

מאור עקיבא לכנסת
סגן ראש עיריית אור עקיבא בני

מי הודיע השבוע שהוא החליט 'עג
, להתמודד בפריימריז של הליכוד
במשבצת של מרחב מישור החוף

 פלילים 

 

 

עבריין מועד
עבריין מאור עקיבא שמוכר

 הרשעות על 45למשטרה בגין 
פריצות , תקיפה, עבירות סמים

הפעם בחשד , נעצר שוב, ועוד
להיטפלות לבני נוער ואיום עליהם

 קהילה 

 

 

נסע הביתה בטויוטה
מאות מתושבי חדרה והסביבה

השתתפו בהגרלת טויוטה קורולה
" אדרת אליהו "דות שקיימו מוס

בראשותו של הרב ישראל מאיר
רבה של צפון חדרה, ביטון

 ספורט 

 

 

גבעת אולגה /עירוני ערן חדרה
חוזרת לפעילות

הפסדים במסגרת הליגה ' לאחר מס
ולאחר פגרת השזרוע ויציאה
ממעגל משחקי גביע המדינה

עירוני ערן ) חמישי(תחזור היום 
גבעת אולגה למשחקי הליגה/חדרה

במשחק בקריית מלאכי
 מדורים טורים ודעות 

 

 

 -העצמה אישית ופרשת השבוע
'' תולדות'': השבוע

יעקב מתחזה לעשו ? מה בפרשה
יצחקומקבל את ברכתו של 

 בילוי ופנאי 

 

 

 חדש –קוואנטום של נחמה 
בקולנוע
. ימס בונד'ת ג מסדר22-הסרט ה

דניאל קרייג בתפקיד בונד ממשיך
את הרפתקאות בונד מהסרט הקודם

''קזינו רויאל ''-
 כלכלה וצרכנות 

 

 

 מגרשים ביומיים38
 48 –מקס מדווחת כי ב /חברת רי

שעות הראשונות מתחילת השיווק
, בחדרה" שכונת הפארק"של

 מגרשים ל38נמכרו
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