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 בבית צומחתהתנדבות רוח ה
קיימות כרכור ומרכז יחידת ההתנדבות במועצת פרדס חנה 

פרויקט חדש  משיקיםמקומי מרכז קשת פרדס חנה כרכור, 
 וייחודי בו תתאפשר התנדבות משולבת של ילדים וילדות בני/ות
 מצווה  עם הוריהם או סבים וסבתות במועדוניות הרווחה בישוב

 ברת פעילות משותפת בתחום הקיימותההתנדבות תכלול הע.

יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור  החלו בשבוע האחרון
התנדבות בין  -וייחודיבהשקת פרויקט חדש  קיימות מקומי, מרכז קשת פרדס חנה כרכור, ומרכז
התנדבות משותפת של בני ובנות  מאפשרת. הפעילות המשפחתית להטעמת ערכי הקיימות דורית

הישוב. מועדוניות מצווה יחד עם הוריהם או סבים וסבתות סביב חיזוק ערכי הקיימות ב
המשפחות המתנדבות יקבלו הכשרה מוקדמת בנושא איכות הסביבה וקיימות ויעבירו את 

  .במושבהם הללו אחת לחודש בפני ילדי המועדוניות התכני

התנדבות משותפת של ילדים ובני נוער עם מבוגרים משמעותיים רציונל התוכנית מתמקד בכך ש 
בחייהם היא בעלת ערך מוסף משפחתי ורגשי, מאפשרת חוויה מעצימה ומשותפת המחזקת את 

צווה מצויים בקו התפר שבין שלב הקשרים המשפחתיים בין הצעירים למבוגרים. בני ובנות מ
פעילות קהילתית משותפת הינה פתח לחיזוק העצמאות, כאשר הילדות לבין שלב ההתבגרות 

נוסף לכך, היחסים עם המבוגרים במשפחה. ב גיבוש הזהות תוך שמירה על האיזון העדין במערכת
חשובים אלו המשפחות המתנדבות ייהנו מהעשרה בנושא הקיימות והזדמנות להעביר מסרים 

 הלאה לילדים הצעירים במועדוניות.

במועצה המקומית מנהלת היחידה  לפרויקט שותפים מטעם האגף לשירותי רווחה וקהילה
מלי עו"ס  להתנדבות ויועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, לימור אקהויז,

קיימות מקומי, מרכז מרכז מנהלת  ל המועדוניות בישוב, והדס ילניקאחראית ע שפירא ברקאי
 .בפרדס חנה כרכורקשת 

פרויקט המשלב בין התנדבות משפחות ב לתמוך, שמח ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
לצד חיזוק הקשרים המשפחתיים הוא  פעילות קהילתיתכל פרויקט המציע "לבין ערכי הקיימות. 

במקביל ערכים משפחתיים, אפשרות לטפח ולחזק ייחודו של הפרויקט הוא ב" ציין געש. "מבורך. 
"זוהי הזדמנות לתת לאחר, . המהווים יחד עמוד תווך בחיינו קהילתייםחברתיים סביבתיים ו

להכיר את האחר ולא פחות חשוב להעמיק את הקשר עם היקרים לנו על רקע חוויה מעצימה זו". 
 אומר געש.

 21-כ לפרויקט  עד כה נרשמו "מציינת כי  ששתמנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר 
קיימו בשבוע האחרון את המפגש הראשון.  8-כלהם תלמידים בבית הספר "מעיינות". משפחות 

טא קיימות בהיבט הסוציאלי התא המשפחתי בשרשרת הדורות מבבר ששת מסבירה כי:"
ן סבים וסבתות לנכדים לחיזוק הקשרים בין הורים לילדים ובוודאי בי החברתי. לדברי בר ששת"

בני הדור הצעיר משקל רב ביצירת משפחה בריאה בחברה בריאה. בתוכנית ישנה למידה והעשרה 
משותפת של המשפחות ושל ילדי המועדוניות רווח הדדי ונרחב לכל השותפים לפרויקט." לדברי 

 בר ששת.

:" הרעיון  ורפרדס חנה כרכקיימות מקומי , מרכז קשת לדברי הדס ילניק, מנהלת מרכז 
ובכך ליצור קשר  ,בפרויקט הוא לעורר מעורבות של המשפחות בקהילה דרך נושא הקיימות
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וחיבור עמוק ומשמעותי למשפחה לחברה ולקהילה בה אנו חיים. נושא הקיימות נבחר  כנושא 

מוביל בפרויקט משום שהוא עוסק למעשה בחיבור שבין חברה קהילה וסביבה חיבור העומד 
בה של תוכנית זו. מעבר לכך, חיבור זה הינו אף מטרתו ומהותו של מרכז קשת כאמור בלי

. למאי  יערך  היום הארצי להתנדבות משפחות ובו תתקיים 21-לקיימות.  ילניק מוסיפה כי :" ב
 פעילות חגיגית משותפת הכוללת התנדבות גם של ילדי המועדוניות עצמם. "

, לימור ולשוויון מגדרי מעמד האישה המועצה לקידוםדת ההתנדבות ויועצת ראש מנהלת יחי
התנדבות בין דורית משפחתית היא דרך בה בני משפחה יכולים לבלות זמן : "כי  מוסיפה  אקהויז

יחד, לקחת חלק ולהשפיע על חיי קהילתם ולהשיג שינוי חברתי חיובי, בעודם מחזקים את 
ספו לספר הזיכרונות המשפחתי. הלכידות המשפחתית ומייצרים חוויות משותפות שיתוו

התנדבות משפחתית מציעה להורים, סבים ומבוגרים משמעותיים אחרים הזדמנות נפלאה לטפח, 
אנו מזמינים משפחות נוספות להם  לחנך, לתקשר עם ילדיהם ובו בזמן להעניק לחברה ולקהילה. 

 מסכמת אקהויז. ילדים בגילאי בר/בת מצווה להגיע ולהתנדב."

 

 





 


