
יום חמישי התבשרנו על פטירתו בטרם עת של חברנו לעבודה  

 . ינקי כהן - , יו"ר ועד העובדים ושותף מרכזי לעשייה

, איש עשייה מרתק  ינקי כהן כיהן כיו"ר ועד העובדים שנים רבות

 במיוחד ! 

, ינקי היה  , זה מטלטל, זה קשהקשה לדבר על ינקי בלשון עבר

 ונשאר אהוב ליבנו !

איש עשייה שנתן את כל מרצו ופועלו למען עובדי בנק הדואר  

 ., הוא ראה בעובדי הבנק כבני משפחתו ממשוחברת דואר ישראל

  . מי שהכיר את ינקי מקרוב ידע כמה אכפת לו מכל עובד ועובדת

בכל ישיבת ועד היה מגיע ומעלה את נושא הבעיות האישיות של  

היה מתקשר כדי לוודא    וגם בשעות הקטנות של הלילהעובדים 

 . שבעיותיהם האישיות מטופלות

, בכל אירוע  , תמיד היה פעיל ינקי היה דמות ססגונית בבנק הדואר 

,  , יוזם , מדבר , תמיד מורגשובכל מפגש דמותו הייתה בולטת במיוחד

, חשוב היה לו להיות ולהרגיש חלק  צחק ושימחאין אירוע שלא 

, כמה הוא  תמיד סיפר לנו בשיחות אישיות .  , מחובר ושייךממשפחה 

   .נהנה להגיע לעבודה לתת ולהעניק

כך הוא הרגיש שבנק הדואר זה בית ועובדי הבנק היו לו כבניו  

 .ממש

,  , כל שיחה אתו הייתה חוויה בפני עצמהינקי איש שיחה מרתק

 . , איש ספר והכי חשוב אוהב אדם, חכםאדם רוחני

בשיחות אישיות ולא פעם דמעות זלגו    הוא חשף את רגישותו

 . מעיניו כשהיה פותח את ליבו בפנינו

עד כמה רגיש היה אחינו ינקי יודע כל מי שנחשף אל אישיותו  

 . המרתקת

,  , איש רב פעלים שלמדנו ממנו כל כך הרבהכמה אהבנו את ינקי כהן 

ל  , על מסירות ונתינה ובכלל על כ , על אהבת אדםעל ייצוג עובדים 

 .נושא

  



,  , תודה על כל מה שהיית עבורנו, שותף לדרך , אחינו האהובינקי יקר

 .על עשייתך מרובת השנים בבנק הדואר ובחברת דואר ישראל

 . , מורה והכי חשוב אוהב אדם, שותףתודה על היותך לנו חבר אהוב

   נוח על משכבך בשלום חבר אהוב !  

 בליבנו !תמיד נאהב אותך וננצור אותך 

  

 ת.נ.צ.ב.ה                                                 


