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תודה למתנדבים!
מועצת פרדס חנה כרכור קיימה השבוע את ערב ההוקרה למתנדבי הישוב
מאות מתנדבים ופעילים מלאו את המרכז לאמנויות הבמה
בשבוע האחרון ,יום ג ', 20.9.16,ערכה מועצת פרדס חנה כרכור את ערב ההוקרה השנתי למתנדביה .מאות
מתנדבים ובני זוגם התכנסו יחד לערב מרגש ויוצא דופן שכולו הוקרה ותודה במרכז לאמנויות הבמה .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 .נשאו דברים בטקס וברכו -ריקי שחר ,
מפקחת תחום התנדבות מחוז צפון  ,ענת פרסמן ,מנהלת מדור לגמלאים בקהילה ,תמי ברששת ,מנהלת האגף
לשירותי רווחה וקהילה וראש המועצה ,חיים געש.
יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית מפעילה עשרות מתנדבים בפרויקטים למען
קבוצות שונות בקהילה .מנהלת יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה ,לימור אקהויז הנחתה את
הערב ופתחה ":התכנסנו הערב הזה על מנת להוקיר ולהודות לכם ,האנשים שיושבים כאן היום ועוד רבים
אחרים ,הפועלים יום יום במסגרות שונות בעבור מתן עזרה הדדית  ,סולידריות וחיזוק הקהילה .עזרה הדדית
והתנדבות משמשות רשת בטחון חשובה בכל קהילה ובכל חברה".
על תרומתם של המתנדבים לחוסן הקהילתי מרחיב ראש המועצה ,חיים געש" ,כשרואים את האולם מלא
בכם מאות מתנדבים יקרים מבינים את עוצמת כוחה של הקהילה המקומית .התנדבות תורמת ומסייעת אך גם
מחזקת את הקשרים החברתיים ואת החוסן הקהילתי ,ההיקף המרשים של מספר המתנדבים בישוב מעיד על
מעורבות על מסירות ,על מחויבות וערבות הדדית ,ועל קהילה המבקשת לצעוד יחד יד ביד .אתם נמצאים יום
יום בליבת הפעילות שלנו -בחינוך למען ילדים המתקשים בלימודים ,מתנדבים למען בטחון הישוב ,במרכז
שי"ל למיצוי הזכויות לכל תושב או תושבת ,גמלאים בגני הילדים ומתנדבים בארכיון הישוב ומתנדבים רבים
בעוד עשרות רבות של פרויקטים " .אני מבקש להודות ולהוקיר כל אחד ואחת מכם ומכן על שאתם מוצאים
מזמנם ,ליבכם וכשרונכם לתרום לקהילה ".אמר געש.
עוד מסר געש “:אני מבקש להודות לקבוצת 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"
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ציטטה בדבריה את הסופר עמוס עוז" :עמוס עוז אומר
על נתינה כי" אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין :אם הוא רואה שריפה ,עליו לנסות ולכבות
אותה :אם אין ברשותו דלי מים ,הוא יכול להשתמש בכוס :אם אין כוס ,יש לו כף ,ואם אין לו כף-אז יש לו
כפית ".אז כולנו כאן אולי גם מתוקף מחויבות בכפית או בדלי-לעשות למען האחרים ורק לא להעלים עין".
בר ששת שיתפה מניסיונה " :סביבנו נמצאות משפחות לילדים שאותם נוכל לפגוש לא אחת בספריה ,בסופר
במספרה או סתם כך ברחוב .אין להם תווי זיהוי ,הם לא כל כך שונים ,יש להם פרק חשוב בסיפור חייהם ,על
משהו שלא התאפשר ,משהו השתבש ,פרצה מחלה ,התרחשו פיטורין ,צץ משבר ,התעורר קושי -אולי לא
נפתחה דלת להזדמנות המתאימה ,אולי לא התאפשרה פרנסה ,אולי לא היה שם מישהו להראות את הדרך
להיות מודל .בכל בית כזה גדל גם ילד-עם חלומות להיות משהו ,להצליח ,להשתנות ואולי גם לשנות .ילדים
אלה ומשפחותיהם נמצאים אתנו בקהילה .במקום הזה דרושה כפית או דלי ...והעיקר לא להעלים עין"
לדברי אקהויז" :המתנדבים בפרדס חנה-כרכור הם רבים ומשמעותיים מאוד בחיי הקהילה .כל יום שומעים
על תושבים שמסייעים זה לזה ,על התארגנויות לקידום נושאים חשובים ,על עזרה הדדית של אנשים
שמתבצעת מבתיהם .הרוח המיוחדת הזו חוצה מגזרים ומעמדות ומאפיינת את פרדס חנה כרכור בצורה יוצאת
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דופן .יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה מפעילה בשיתוף אגפים שונים בתוך המועצה פרויקטים
רבים למען תושבי המושבה ורבים מהם מופעלים בשיתוף פעולה הדוק עם עמותות וארגוני התנדבות שונים" .
אקהויז הרחיבה וספרה" :רבה היא העשייה החברתית במושבה ורבים הם הפרויקטים והארגונים המסייעים
לפיתוח הקהילה:בנושא מזון וציוד לנצרכים :אנו מקבלים שירות מעמותת" תנופה "ועמותת" אור הפרדס ",
מבתי הכנסת השונים וקרנות ייחודיות וכן מפעילים חנות יד  2.אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עמותת
"תנופה בקהילה "בנושאי תיקון נזקים בבתים למשפחות מעוטות יכולת וכן עמותת" פעמונים "המסייעת
בהתנהלות כלכלית נכונה.בתחום החינוך ,ילדים ונוער :יש לנו מתנדבים בספריות הציבוריות ,בחוגי המתנ"ס
והמועדוניות ,מועדוני הנוער ,ועדי הורים כיתתיים ובית ספריים .
השנה זו השנה הרביעית שאנו משתפים פעולה עם" עמותת פוש "המפעילה עשרות מתנדבים המסייעים
לילדים במערך הלימודים ושנה שנייה לפרויקט" שעה טובה עם ילד "בשיתוף ארגון ויצ"ו המסייע רגשית
וחברתית לילדים" .סיירת הורים "פועלת זו השנה השלישית ומונה גם היא עשרות מתנדבים .ישנם מתנדבים
מסורים במועדוניות אגף הרווחה וכן בפנימיות השונות" .זה"ב בגן "ממשיך ומפעיל מתנדבים גמלאים בגני
הילדים להטמעת נושא הבטיחות בדרכים וסיוע לצוות הגננות.
בתחום שימור המורשת יש לנו עשרות מתנדבים בארכיון המושבה" בית הראשונים".בנושאי תמיכה בגיל
השלישי-אנו מפעילים פרויקטים רבים כגון :קו קשר ,תיעוד סיפורי חיים ,מגזין הגמלאים המחודש
"נינוחותא ",מועדון החברתי" קפה אירופה ",בתים חמים ,קהילת תומכת ,ביקורי בית לגמלאים במסגרת
"ביקור המלאך ",מועדונים חברתיים ועוד .הכל בתמיכה ובסיוע של" העמותה למען הקשיש ".תנועת של"מ
(שירות לאומי למבוגר )בעלת סניף מקומי בתוך המתנ"ס.בתחום מיצוי זכויות -האגף לשירותי רווחה וקהילה
מפעיל תחנות מידע לגיל השלישי ,בשיתוף קופ"ח כללית ומרכז היום ,וכן יש לנו מרכז שירות ייעוץ לאזרח
הממוקם במבנה האגף ומשתמש את התושבים להתייעצות מקצועית במגוון נושאים .
בתחום הבריאות -ישנם במושבה רופאי שיניים אשר מתנדבים במתן טיפולי שיניים ללא עלות ,מתנדבים בתוך
סניפי קופות החולים ,מתנדבים במרכז הגריאטרי" שהם "ובמרכז היום .האגודה למלחמה בסרטן בעלת סניף
מקומי ביישוב ומפעילה תכניות רבות לחולים 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 .
עמותות וארגונים ארציים רבים קיימים בשטחי המושבה ונותנים מענה מסור לאוכלוסיות עם צרכים
מיוחדים .בתחום קליטת עלייה -אנו עובדים בשיתוף" קרן פדרציית מיאמי ",עמותת" אדיס ",וכן מפעילים
מועדון לוותיקי העדה האתיופית אשר השנה מתחדש בבית חדש בתוך מרכז קהילתי" אור ".יש לנו מתנדבים
רבים ומשפחות של פעילים בגינות הקהילתיות ,בארגון הווטרנים ועוד .בתחום הביטחון והחרום -בפרדס חנה
מאות מתנדבי מג"ב ומשטרה ,איחוד הצלה ,מד"א ומערך החירום היישובי .יש לנו סניף של ה"אגודה למען
החייל "וכמובן שבית יד לבנים ממשיך ותורם למען המשפחות השכולות .לקידום מגדר ונשים – ארגוני הנשים
במושבה שותפות טבעיות לפרויקטים קהילתיים ועל כך תודות למתנדבות ויצ"ו ,סוראופטימיסט
ו"אמונה".בתחום הדתי -נציגי בתי הכנסת עושים מלאכת קודש ,מתנדבי ארגון זק"א והתרבות התורנית.
לאחר דברי הברכה עלתה לבמה השחקנים והזמרת גלית גיאת במופע" שמש ים תיכונית "אשר גרף מחמאות
רבות ותשואות מהקהל.
אנחנו מזמינים את כל מי שמבקש לתרום ולסייע לאחר במגוון תחומי עשייה להצטרף לקהילת המתנדבים
שלנו  .פרטים על יחידת ההתנדבות ואמצעי התקשרות באתר המועצה. www.pardes-hanna-karkur.muni.il
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