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פתחה השבוע  מועצת פרדס חנה כרכור
 נוספת בישובחנות יד שניה את 

ההכנות האחרונות נערכו במהלך יום המעשים 
 הודות לפעילות המתנדבים 28.3.17הטובים ב

 השנייה במספר בישוב ,שניה דהחנות י בכרכור היא  43החנות במקלט 

 

בכרכור אשר בו  43בחודשים האחרונים נערכה מועצת פרדס חנה כרכור לסיום שיפוץ מקלט 
 חנות זו מתווספת לחנות הפעילה ברחוב דביר בפרדס חנה.  נפתחה השבוע חנות יד שניה לתושבים.

ומנהלת במקום עמלו עובדי הרשות בהם מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת 
יחידת ההתנדבות באגף, לימור אקהויז. מתנדבים רבים נרתמו למשימה והשקיעו שעות ארוכות 

 בהכנת המקום לקריאת פתיחתו המתוכננת באביב.

את יום המעשים הטובים הקדישו מתנדבים רבים למשימה זו, וטרחו על הובלת ביגוד יש שניה 
 המתחדשת.שיימכר בחנות בעלות סמלית, מיונו ועיצוב החנות 

לאחר הצביעה, הסידור והעיצוב נדרשו הפעולות האחרונות בהן הצבת שלט מכובד בכניסה 
 וכמובן יידוע התושבים על פתיחתה של החנות.

:"נעשה מאמץ אדיר לעמוד בלוחות מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת, ציינה כי 
האביב. אנו שמחים כי הצלחנו למקד  הזמנים ולפתוח את החנות המחודשת כמתוכנן בתחילת

העשייה דווקא ביום המעשים הטובים שחל בשבוע האחרון. החנות תוכננה ומעוצבת באופן 
. קחו חלק בתפעול החנותיידידותי ונוח  עבור כולם. אנחנו מודים מכל הלב למתנדבים שלקחו וי

ולעובדי המועצה ממחלקות שונות שנרתמו לסייע   תודה לראש המועצה, לגזבר ומזכיר המועצה
במהירות ובמקצועיות לפתיחת החנות ביעד שהוצב. אנו מודים לכל התושבים שתרמו ותורמים 

 "ביגוד וציוד אשר מועברים באמצעות חנות זו.

טרם פתיחת החנות ביצענו הערכה מנהלת יחידת ההתנדבות באגף, לימור אקהויז הוסיפה כי : " 
לגבי הציוד לו יש ביקוש בישוב. התקבלה החלטה כי החנות תציע ביגוד יד שניה לאלו מחודשת 

הזקוקים לכך, זאת לצד החנות בפרדס חנה המאפשרת רכישת ציוד לכל המשפחה בעלות סמלית. 
מעבר לכך, אנחנו עדים ביחידה לגידול במספר המתנדבים מהיישוב, כל אחד ואחת בוחרים 

 מרגש בכל פעם מחדש. " לתרום בדרכם ועבורנו זה

"פתיחת החנות הינה גם בפתח חג הפסח, שבוע לפני חג הפסח בו רבים מאתנו מבקשים לתרום 
אני מאחלת לכולנו באווירה זו לאחר ולסייע אם באמצעות קמחא דפסחא ובמגוון דרכים נוספות. 

 מסרה וברכה בר ששת.  "ומחמם לבחג פסח שמח ונעים, חג קהילתי 

 

 )מאחורי מעדניית פלדשטיין( 43ר ממוקמת בדרך הבנים במקלט החנות בכרכו

 החנות בפרדס חנה ממוקמת ברחוב דביר בנווה מרחב )מקלט עילי(
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