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נחנך מבנה חדש ומאובזר לאגף שירותי רווחה
וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור
הטקס נערך במעמד שר הרווחה והשירותים החברתיים ,חיים
כץ ,ראש המועצה ,חיים געש ובכירי המשרד
ימים ספורים לפני חג הביכורים (יום ג'  ,)7.6.16חנך האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה
כרכור מבנה חדש ומאובזר בטקס ממלכתי ומרגש .הטקס התקיים במעמד שר הרווחה והשירותים
החברתיים ,חיים כץ ,ראש המועצה ,חיים געש ובכירי משרד הרווחה בהם  ,מנהל מחוז חיפה והצפון
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,מר גדי פולק ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים עו"ד
אליעזר יבלון ,עו"ס צפרא דוויק ,יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ,חברי מועצה והנהלת המועצה .מנהלת
האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה תמי בר ששת הובילה את ארגון הטקס אשר כלל תכנית אמנותית
ובה מופעים מתחום הזמר והמחול .הטקס שילב ברכות ונאומים של הבכירים שלקחו חלק במעמד וכן
נציגי העובדים והצגת חשיבות עבודת האגף באמצעות הזווית האישית והאנושית.
הופיעו בטקס להקת "קול הזהב" של מועדון פיס לגיל הזהב בניצוחו של נמרוד פז וכן להקת פלמנקו "קול
הזהב בתצוגת מחול מרשימה בכירוגרפיה של גינת קלוד ,להקות אלו פועלות תחת המדור לגמלאי באגף.
עוד הופיעו בנות "בית חם לנערה" במופע שירה מרגש ,בניהולה של עו"ס סיגל ניב ,,ובהדרכתה של קרן
אברשי .להקת "סלאם" המציגה מחול הלקוח מהתרבות האתיופית בניהול וכירוגרפיה של אלמז ממויה,
הפועלת במסגרת מועדון "פידל" בניהול יגאל וונדה  ,בתמיכתה של פדרציה יהדות מיאמי  .הזמר מעוז
מדמוני העובד גם במחלקת המחשוב של המועצה הנעים בשירתו לקהל וחתם את החלק האמנותי באירוע.
שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ ציין כי ":אני שמח לקחת חלק באירוע חגיגי זה .לאגף
הרווחה בפרדס חנה כרכור יש המון סיבות להתגאות בעצמו ,הצבתם לעצמכם אתגרים ועמדתם בהם
בהצלחה רבה .התברכתם ,יש לכם כאן במועצה ,ובפרט באגף ,עובדים מסורים שפועלים ברגישות
ונחישות ונותנים מעצמם  200%למען האוכלוסייה .יישר כוח לראש המועצה ולסגנו ששמים בראש
מעיינם את רווחתם של התושבים.״
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,המכהן גם כיו"ר ועדת הרווחה בשלטון המקומי ויו"ר קרן
"שלם" ,אשר עלה לברך אחרי השר הודה לשר ולאנשי משרדו ,למנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה
ועובדי האגף ולעובדי המועצה על המסע המשותף בדרך להקמת המבנה החדש והחשוב לאגף הרווחה.
"באמצעות האגף החדש יכולים העובדים לקבל את הפונים בתנאים נוחים ,הולמים ומכובדים .ללא ספק
יש לכך השפעה חיובית ומשמעותית על העבודה החשובה המתבצעת באגף זה ,השפעה אשר תורמת
ליצירת חוויה טיפולית חיובית לעובדים ולפונים גם יחד " .לדברי געש  " :מבנה זה מכובד ככל שיהיה אינו
העיקר .לב המבנה הוא עובדי הרווחה הפועלים בו והחשיבות והמשמעות הרבה שהם רואים בתפקידם
ובחלקם בקידום הפרט והקהילה".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה תמי בר ששת אשר הייתה נרגשת בערב זה הוסיפה והדגישה כי
"לפעילות האגף נגיעה לחיי כל אחד ואחת .הפרויקטים רבים ומגוונים ומטרתם לחזק את החלשים לצד
העצמת הלב הקהילתי בישוב .אנחנו רואים בפעילותנו שליחות ואני שמחה וגאה על איכות העובדים שלנו
ומסירותם למשימה המשותפת".
בר ששת ציינה בדבריה " :מלשכה קטנה בת  8עובדים הפכנו לאגף גדול ובעל חשיבות רבה .אגף הפועל
במיטב הטכנולוגיה והמחשוב האפשריים ומהווה מקום להכשרה ולמידה עבור עובדים חדשים וסטודנטים
רבים .השירותים שאנו נותנים -ניתנים לכלל האוכלוסייה ,לאלו שנמצאים במצב כלכלי נמוך ולכלל
התושבים .אנו פוגשים את לקוחותינו בצמתים של משבר ,כאב וחולשה ומשתדלים להיות עבורם אוזן
קשבת  ,סיוע חם ,רגיש ואפקטיבי" .
"לפני שאגיע לתודות הכה חשובות ומשמעותיות" אמרה בר ששת " ברצוני לבטא מעל במה זו את הערכתי
הרבה לתושבי פרדס חנה כרכור .על רוח ההתנדבות  ,על הסולידריות הקהילתית על העשייה והיוזמות
החברתיות בתחומים אין ספור ועל אזרחות אכפתית ופעילה .אתם נפלאים!!!" קראה בר ששת.
בר ששת הודתה לרבים טובים וחשובים שסייעו לתהליך הארוך להתממש ולהפוך מתכנון למבנה
מאובזר חדיש ורחב ידיים .מנהלת האגף חנכה את המבנה וברכה אל מול הקהל בהתרגשות ניכרת "
....שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. "..
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