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השבוע ערכה המועצה את ערב הוקרה
השנתי המוקדש למתנדבי הישוב
מאות מתנדבים ובני זוגם הגיעו לערב במשכן לאומנויות הבמה
ביום ב' השבוע 2.11.15 ,ערכה יחידת ההתנדבות במועצה המקומית פרדס חנה כרכור את ערב ההוקרה
השנתי למתנדביה .מאות מתנדבים ובני זוגם מילאו את האולם במשכן לאומנויות הבמה והאווירה במקום
הייתה מרגשת וחמה .האירוע נערך במעמד ראש המועצה ,חיים געש ,גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר,מנהלת
אגף רווחה וקהילה תמי ברששת חברי המועצה ובכירי המועצה בהם מנהלי אגפים ומחלקות רבים.
את הערב הנחתה רכזת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה ,לימור אקהויז ועלו לבמה וברכו ראש
המועצה ,חיים געש ,מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,ענת פרסמן ,מנהלת המדור
לגמלאים במועצה וריקי שחר מפקחת תחום התנדבות מחוז צפון .
ערב ההוקרה מתקיים בסמוך ליום ההתנדבות הבינלאומי שיצוין בעוד כחודש ברחבי העולם ,ב 5-לדצמבר,
ע"י ארגוני מתנדבים ומלכ"רים .לדברי מנהלת יחידת ההתנדבות לימור אקהויז " :ערב זה ויום
ההתנדבות הבינלאומי הינם ההזדמנות להודות לכל אלו שהתנדבותם עושה את העולם שלנו מקום טוב
יותר".
"אחד הנושאים העובר כחוט השני לאורך כל שנות קיומה של המושבה ,הוא נושא ההתנדבות .המתנדבים
בפרדס חנה-כרכור הם חלק אינטגרלי מההון האנושי ביישוב .הרוח המיוחדת הזו של הנתינה של פרטים
וארגוני מתנדבים קיימת ביישוב מזה שנים רבות ובולטת בכל עת ובכל תחום ".ציינה רכזת ההתנדבות
בדבריה.
ראש המועצה ,חיים געש ,עלה לבמה לברך את המתנדבים  ":התנדבות היא דרך חיים היא תפיסת חיים
המעניקה מקום של כבוד לנתינה ולתרומה לקהילה ולאחר .אני רוצה להודות לכל קבוצות המתנדבים
הפעילים שלנו לכל אחד ואחת ,אתם עבורנו לב הקהילה .קבוצת מתנדבים חשובה שלעיתים אנו שוכחים
כי היא מבצעת את עבודתה בהתנדבות הינם חברי המועצה .אני מבקש להודות לחברי המועצה הנכבדים
הפועלים למען הישוב ללא שכר בהתנדבות מלאה ומשקיעים שעות רבות בפעילותם הציבורית  .יישר כוח
לכולם"
עוד הוסיף געש כי  " :מספר המתנדבים הולך ועולה משנה לשנה ,כאשר חלק גדול מהמתנדבים הינם
גמלאים בני גיל הזהב .נכונותם המרשימה של תושבים כה רבים לתרום ,לשנות וליזום היא ללא ספק
גאווה מקומית ואנו מודים ומוקירים אתכם על השקעתכם ".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ציינה בדבריה  " :זכות היא לנו לארח אתכם הערב,
לברך להוקיר ולהביע את הערכתינו העמוקה לפעילותכם הברוכה.
חוזקה של הקהילה נמדד על פי דאגתה לאוכלוסייה המוחלשת בה .בפרדס חנה כרכור חוסן זה בולט מאוד
בעיקר דרך ההתנדבות ,הפעילים והנתינה המיוחדת הקיימת בקרב האוכלוסייה .הרוח המיוחדת הינו של
נתינה של פרטיים ושל ארגוני מתנדבים קיימת קיימת שנים רבות.
בר ששת חלקה מול הקהל סיפור מן החיים משגרת עבודתה "-בסוף אוגוסט ,הגיע אב עם ארבעת ילדיו ,
כל ילד נשא ילקוט חדש מלא בציוד לבי"ס .האב ביקש להיכנס לאגף ולתרום את הילקוטים לילדים
ממשפחות מועטות יכולת ,מסתבר כי בעת שקנה לילדיו את הציוד לבי"ס ביקש מכל אחד מהם לקנות
ספר אחד להם ואחד לילד אחר ,למחוות מסוג זה אנו עדים הרבה ,הפונים להתנדבות הינם מכל שכבות
האוכלוסייה ומכל המגזרים והעדות.לא פעם ולא פעמיים הפונה להתנדבות הינו אדם שבעברו או בהווה
הוא גם נזקק ".סיפרה בר ששת.
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"המתנדבים בפרדס חנה כרכור הינם חלק אינטגרלי מההון האנושי ,הם חלק מהתרבות הארגונית של
הרשות ,של האגף ושל ארגונים רבים ביישוב.שירותים רבים ופרויקטים לא יכלו להתקיים ולהתנהל ללא
הון אנושי חשוב זה ".ציינה בר ששת בדבריה.
יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה מפעילה בשיתוף אגפים בתוך המועצה פרויקטים רבים
למען תושבי המושבה ורובם מופעלים בשיתוף פעולה הדוק עם עמותות וארגוני התנדבות שונים .רבה היא
העשייה החברתית ומכסה מגוון נושאים וקהלי יעד .בין עשרות הפרויקטים המפעילים מאות מתנדבים.
אנו מפעילים פרויקטים ומתנדבים רבים בתחום הגמלאים :קו קשר ,תיעוד סיפורי חיים ,עיתון
ה"גימלאון" ,מועדון החברתי "קפה אירופה" ,מועדונים חברתיים אור ולמרחב ,מרכז פיס לגיל הזהב ,
קהילת תומכת ,ביקורי בית דרך פרויקט "ביקור המלאך" ,תוכנית זה"ב בגן ,ייעוץ לקשיש דרך ביטוח
הלאומי ועוד .השנה חנכנו פרוייקט חדש וייחודי ברמה ארצית ,הקמת תחנות המידע לגיל השלישי,
הממוקמים בתוך סניפי קופ"ח כללית" .סיירת התיקונים" פועלת זו השנה השנייה בשיתוף "העמותה
למען הקשיש" ועמותת "תנופה בקהילה"" .עמותת לחיים" מסייעת ודואגת לניצולי השואה הגרים ביישוב.
בנושאי מזון וציוד לנצרכים :יש לנו מתנדבים בבתי תמחוי בניהולם של עמותת "תנופה" ועמותת "אור
הפרדס" וכן אנו מפעילים חנויות יד  2לרווחת הקהילה בניהולה של "העמותה למען הקשיש".בתחום
החינוך ,ילדים ונוער :יש לנו מתנדבים בספריות הציבוריות ,במתנ"ס ,מועדוני הנוער ,ועדי הורים
כיתתיים ובית ספריים .זו השנה השלישית שאנו עובדים בשיתוף פעולה עם "עמותת פוש" ושנה השנייה
למתנדבי "סיירת הורים" המונה כ 50-מתנדבים .ישנם מתנדבים מסורים במועדוניות אגף הרווחה וכן
בפנימיית "נווה מיכאל".בתחום שימור המורשת יש לנו למעלה מ 20-מתנדבים ב "בית הראשונים".
בתחום הבריאות -רופאי שיניים אשר מתנדבים במתן טיפולי שיניים ללא עלות לנזקקים ,מתנדבים בתוך
סניפי קופות החולים ,מתנדבים במרכז הגריאטרי ובמרכז היום .האגודה למלחמה בסרטן בעלת סניף
מקומי ביישוב וכן יש לנו סניף מקומי להשכרת ציוד סיעודי ע"י עמותת "כמעיין המתגבר" .מתנדבים רבים
מהיישוב תורמים מזמנם בבי"ח הלל יפה ובתי חולים נוספים .בתחום קליטת עלייה -אנו עובדים בשיתוף
"קרן פדרציית מיאמי" ,עמותת "אדיס" ,וכן מפעילים מועדון לוותיקי העדה האתיופית אשר מופעל ע"י
מתנדבות ויצ"ו ,יש לנו מתנדבים בגינה קהילתית ,ארגון הווטרנים ועוד.
בתחום הביטחון והחרום -כ 300-מתנדבים בסניף המשטרה המקומי וכ 100 -מתנדבים במערך החירום
היישובי .גם לנשים ייצוג הולם -ארגוני הנשים במושבה שותפות טבעיות לפרויקטים קהילתיים ועל כך
תודות למתנדבות ויצ"ו ,סוראופטימיסט ואמונה .בתחום הדתי -נציגי בתי הכנסת עושים מלאכת קודש,
מתנדבי ארגון זק"א ומתנדבי התרבות התורנית.
אקהויז ביקשה להודות במיוחד " :למפעל פלסאון ולקיבוץ מעגן מיכאל שממשיך למעלה מעשור לתמוך
בפרויקטים קהילתיים במושבה ולהיות שותף נאמן ומסור .למדור לעבודה קהילתית ולשגב בן שלום
העומד בראשה וכן ליהודית פרדי רכזת של"מ החדשה במתנ"ס על שיתוף פעולה בניהול מערך ההתנדבות
היישובי .בהצלחה לשגב ויהודית .למנהלת האגף תמי בר ששת ולצוות האגף ,למפקחת ריקי שחר ,לענת
פרסמן ולצוות המדור לגמלאים בקהילה ,הצוות הנפלא הזה ,שהוא שותף אמיתי שלי לעשיה שמתגייס
תמיד לכל משימה ובקשה בנושא התנדבות גמלאים בקהילה.תודה מיוחדת לבת שבע שחף והוריה בן עיזרי
שמשעות הבוקר עמלו על ארגון הערב ועיצובו.
בתום התודות החל החלק האומנותי עליו הופקדה הזמרת אביבה אבידן בהופעה משמחת ומרגשת.
כל המתנדבים בפרויקטים הללו הם חלק מהתרבות והווי המקומי .הרוח המיוחדת הזו של הנתינה של
פרטים וארגוני מתנדבים קיימת ביישוב שנים רבות ואנו מבקשים להמשיך להרחיבה ולהפכה לחלק
בלתי נפרד מהזהות הקהילתית בפרדס חנה כרכור.
אנו קוראים לתושבים נוספים להצטרף למעגל המתנדבים שלנו ,לבחור פרויקט או ליזום התנדבות
אישית למען חיזוק הרשת החברתית המקומית והעצמת הקהילה שלנו.
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