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     -בפרדס חנה כרכור המדור לעבודה קהילתית
 לישובים אחריםזירת למידה 

פעילים חברתיים מחיפה הגיעו לביקור התרשמות  40-כ
 מפעילות המדור לעבודה קהילתית בפרדס חנה כרכור

 
באגף לשירותי רווחה במועצת פרדס חנה כרכור ארח לאחרונה קבוצת המדור לעבודה קהילתית 

פעילים משכונות מערב חיפה יחד עם הצוות  41 -בקבוצה נכחו פעילים חברתיים מהעיר חיפה.
  קהילתיות ועובדת שכונתית.הקהילתי במערב חיפה הכולל שלוש עובדות סוציאליות 

התרשמות מפרדס חנה כרכור כזירת  הביקור היזום בוצע לאחר המלצת מפקחת המשרד על
 למידה בכל תחום העבודה קהילתית בדגש על פעילים בני הגיל השלישי.

 
מנהל המדור לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה, שגב בן שלום מספר כי הפנייה 

בוצעה בעקבות יוזמת המפקחת מהמשרד שהמליצה להם "ללמוד מה נעשה בפרדס חנה כרכור 
הקהילתי ובעיקר בגיל השלישי, "הרמנו את הכפפה" מספר בן שלום" וארגנו ביקור בתחום 

שמשלב חוויה ולמידה, התרשמות פיזית לצד מצגות המתארות את התוכניות הקהילתיות 
 בישוב."

 
האירוח החל במפגש הדדי לאחריו סיירו יחד במגרש הפטנק ובגינה הקהילתית בדרך למרחב. 

שחק פטנק משותף המשיכה הקבוצה למרכז אור שם התמקד הביקור לאחר ההתנסות הפיזית במ
 בתיאור התוכניות השונות במסגרת המדור לעבודה קהילתית ובדיון תאורטי על הנעשה בישוב.

 
, היא כלי חשוב בעשייה ציבורית ובעיקר בעבודה קהילתית. המפגש "למידת עמיתים בין ישובית

הפרייה הדדית וחשיפת התוכניות  אפשרמבין הפעילים מחיפה לבין הפעילים בפרדס חנה כרכור 
מציינת מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר  והיוזמות הרבות המתרחשות כאן בישוב ."

 ששת. 
 

ה ולקבל משוב על הפרויקטים שלנו וללמוד מהנעשה בישובים "שמחנו לארח אותם, לתת במ
אחרים. מעורבות קהילתית היא עוגן היא כלי חברתי ואישי המספק יסודות בריאים לחברה 

אנחנו גאים בפעילים שלנו וגאים על  ובמקרים רבים אף רשת תמיכה אישית לתושבים רבים.
 .מוסיף בן שלום "הזכות לארח פעילים מישובים אחרים

 
ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, שמע על ביקורם והתרשמותם של הפעילים החיפאים 

, יוזמות חדשות מדור לעבודה קהילתית מרחיב פעילותו  החשובה משנה לשנהה"ומסר כי 
. הקהילה הפעילה בפרדס חנה כרכור היא חלק מרכזי ועיקרי ופרויקטים חדשים יוצאים לדרך

 הם בלב העשייהוהמעורבות החברתית התרומה לאחר רוח ההתנדבות,  המקומי.בזהות ובצביון 
 "מקור לגאווה. ללא ספק זירת למידה ווהינם  פה

 
במכתב התודה שנשלח על ידי הפעילים למנהל המדור לעבודה קהילתית מסרו הפעילים 

חנה ועל  יצאנו בתחושה של למידה והערכה רבה על העשייה הברוכה שנעשית בפרדס"החיפאים: 
עו"ס  הפעילים החברתיים שהתארחו בישוב ביקשו להודות ל :"" המידע הרב שקבלנו באותו יום.

 -מנהלת תחום הגמלאים בקהילה, לימור אקהויז -מנהל תחום קהילתי, ענת פרסמן -שגב בן שלום
ה קייס העדה ופעיל שכונות, דפנ -רכזת מרכז אור, יוסף מנשה -מנהלת תחום מתנדבים, בת שבע

מרכז חוג פטנק על שאפשרתם זאת,  -פעיל קפה אירופה, שלמה שבת -פעילת שכונות, נחום -כהן
."בשמנו ובשם התושבים הפעילים ממערב חיפה  
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