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 .....בואו לעשות טוב

יום המעשים הטובים יצוין 
 במושבה במגוון פעילויות

ולהביא ספרים  16:00התושבים מוזמנים לוואדי בשעה 
 צעצועים פסולת אלקטרונית וסוללות לשימוש חוזרעימם 

אשר יאספו על ידי חניכי הצופים בשילוב צעירים בעלי 
 צרכים מיוחדים

בחסות עמותת "הרוח  שבוע הקרוב יצוין "יום המעשים הטובים" בכל הארץב 24.3.15יום ג', ב
לאורך כל השנה אך  פרדס חנה כרכור משנסת מותניים ונרתמת למען עשייה חיוביתהטובה".  

ישוב חברו אגפי כל רחבי הב לאירועים השונים. שים הטוביםפעילות זו מגיעה לשיאה ביום המע
מועצה וועדות שונות בהם אירועים ואיכות סביבה, מחלקת איכות סביבה האגף לשירותי רווחה 

 .ועוד וקהילה

המטרה שלנו בישוב היא לקדם מעשים "כי  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, מציין
. בישוב פועלת קהילה חמה סביבה בה אנו מתגורריםל לחזק מודעותטובים למען הקהילה ו

הבחירה באיכות  ואכפתית ויום זה משתלב נפלא עם הפעילות המתקיימת כאן לאורך כל השנה.
סביבה ומיחזור כנושא מרכזי מבטא את אופייה של הקהילה המקומית אשר מעניקה דגש לחלק 

 ""הירוק" בחיינו.

שוק מיחזור אליו מוזמנים התושבים  16:00ואדי בשעה במסגרת זו האירוע המרכזי יתקיים בו
להביא ספרים צעצועים פסולת אלקטרונית וסוללות. הפסולת האלקטרונית והסוללות יאספו על 

ידי משאית ייעודית בפעילות המשלבת הסבר על ידי אנשי מקצוע ובני נוער מתנועות הנוער בנושא 
 חשיבות מיחזורה של פסולת אלקטרונית לסביבה.

הציוד שיובא לוואדי ייאסף אף הוא על ידי חניכי תנועת הצופים בשילוב צעירים בעלי צרכים 
התושבים הראשונים שיגיעו עם פסולת אלקטרונית למיחזור )כולל סוללות( יקבלו  100. מיוחדים

 שי צנוע מטעם המועצה המקומית.

לול הצגה לילדים "הדוב האירוע בוואדי מיועד לכלל הציבור הרחב כולל הציבור הצעיר, ויכ
הירוק" ובה מסרים חינוכיים בנושא חשיבות איכות הסביבה. במקום יוצבו דוכני יצירה לילדים 

כגון הכנת תיקים מבדי כותנה, יצירת כדי עציצים מבקבוקים, פעילויות חבלים של הצופים, דוכני 
 מכירה של חומרים ממוחזרים ועוד. 

למופעים מוסיקליים של זמרים מקומיים ומופע לוליינות אש חלקו האומנותי של ההפנינג יוקדש 
 -בתום האירוע. ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, יברך את אלוף המעשים הטובים

צעירים ומבוגרים אשר גילו רוח התנדבות ותרומה משמעותית לאורך כל השנה. לאלופים יוענקו 
 " במושבה.מדליות וגביעים על תרומתם וחלקם ב"עשיית הטוב
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ההצלחה באירועי הפורים גם הפעם את דוכני המזון והשתייה יתפעלו ילדים וצעירים בני אור ל

 הישוב.

יו"ר רינה רונן, ויו"ר ועדת אירועים, בשיתוף פעולה של חברת מועצה מתקיים האירוע בוואדי 
היחידה  -המועצהאיציק בוחבוט לוין, מנהלת אומנותית מירי שוורץ, הועדה לאיכות הסביבה, 

עבודה  מחלקות – בראשות תמי בר ששת לאיכות הסביבה והאגף לשירותי רווחה וקהילה
, תנועת הצופים, מועצת הנוער בהובלתה של לימור אקהויז  קהילתית ויחידת ההתנדבות

בראשותה של ג'ודי בנר, העמותה למען הקשיש, ויצ"ו פרדס חנה כרכור, מרכז הקיימות קשת, 
 אקשטיין. ארגון ביתו

מלבד הפעילות המרכזית בוואדי תתקיימנה בכל רחבי הישוב פעילויות לציון יום המעשים 
לבני  "מועדון "אדיס ,בני נוער למען עמותת "אור הפרדס" ל ידיאיסוף חבילות מזון ע :הטובים

שתילתה של עיטור קיר / ציור קיר ו שפרו את חזות השכונה באמצעותי -העדה האתיופית ביישוב
 .מתנדבים ובני העדה ל ידיגינה תלויה ע

עובדי המתנ"ס בשיתוף יחידת הנוער יעמדו תארגן פעילות הכוללת את  מועצת הנוערכמו כן, 
במספר עמדות ברחבי היישוב, כולל בוואדי למען התרמת ספרים ומשחקים בעבור ילדים והוריהם 

עיטור  מארגןבית ספר "עציון" בית אקשטיין  שיפוץ מבנה המועדון. וכן עבורבמועדוני היישוב 
 ר.מתנדבים וילדי בית הספ ל ידיקיר וגינה תלויה ע

ציור  וכןצביעת תיבות קינון לציפורים  –טבע עירוני לקיימות תתבצע פעילות בנושא  מרכז קשת ב
" נרתם למען רבין" ת ספר ממלכתיבי .קיר במרכז הקיימות קשת, ע"י מתנדבים ותושבי השכונה

ניצולי שואה  20עם כ יחד  אשר תתקיים קיר ירוקיום המעשים הטובים בפעילות ליצירת 
 בגן נורית תישתל גינה תלויה.ותלמידי שכבת ה'. 

תודה לכל השותפים, הציבור מוזמן להגיע ולקחת פרטים מלאים בפרסומים ובאתר המועצה. 
 . , ולעשות טוב.....חלק בפעילויות היפות

 


