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 ך לפתיחת עונת החורף מרכז קשת לקיימות נער
 נת:נבמסגרת הפעילות המתוכ

טיול לבריכת החורף ומפגש בגינה 
 הקהילתית

פתיחתו בספטמבר האחרון פתח מרכז קשת לקיימות את שעריו וחזר לקיים פעילויות לכל המשפחה. 
המחודשת של המרכז התאפשרה הודות ליחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה, למחלקת 

.לפעילות המרכז שותפים גם המנהלים, מעורבים ותומכים במרכז  איכות הסביבה ולגרעין התורני בישוב
נועדה לחבר בין אדם לטבע מרכז קשת שיקום שכונות המסייעים במימון וסבסוד התכנים. הפעילות ב

 ללת הפעלות רבות ומרחיבות אופקים.כולאדמה והיא 

מסגרת מתיחת הפנים מובילה את הפעילויות הרבות מדריכה עם ניסיון מקצועי רב בתחום הטבע ב
מהלך החודשים האחרונים נערכו הפעלות מגוונות למשפחות בנושא קיימות טבע וסביבה ב .והקיימות

הדלקת מדורה והכנת פיתות על סאג', היכרות עם ציפורים ופרחי בר, צמחי  -קו בהמפגשים עסירוקה. 
בלבד ₪  10השתתפות בפעילות כרוכה בעלות סמלית בת  מסיק, כבישה והכנת שמן ועוד.-תבלין, עץ הזית

 .למשפחה

נת מפגש בגי מיועדטיול לבריכת החורף ופעילות לחנוכה, לקהל המבוגר  -עונת החורףעוד מתוכננים ל
)עשה   DIYהרצאה וסדנת –צרכנות וצריכה מפגש בנושא החורף טיפים מעשיים והחלפת שתילים וזרעים ו

 שקיות חימום לחורף וקוסמטיקה טבעית. –זאת בעצמך( 

 כמו כן, מתוכנן מפגש שיתוף ציבור במרכז לגיבוש אופיו וחזותו של גן הציפורים הסמוך.

מנהל מחלקת איכות סביבה, פיקוח ואכיפה, אייל שני, מסר כי :"פתיחתו המחודשת של המרכז בתמיכה 
ובסיוע מקצועי של מחלקת איכות סביבה מגביר את החיבור התוכני לנושא סביבה ירוקה. שיתוף הפעולה 

כז קהילתי בכוונתנו להמשיך ולבסס את המרכז כמר וההפעלות לתושבים. להרחבת התכניםהפורה מוביל 
 יחד."גם  המקדם מודעות לנושא בקרב ילדים ומבוגרים 

ההיענות היפה אנחנו שמחים לראות כי :"מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת מספרת כי 
היחידה לעבודה קהילתית מרחיבה פעילותה מידי שנה והעקבית בקרב משפחות רבות לפעילות במרכז. 

מובילים ומלווים יוזמות בתחומי איכות  . במסגרת זו אנחנוקהילתיים רביםולוקחת חלק בפרויקטים 
מפגש שיתוף הציבור גם ועוד ועוד.  , תרבות מקומית, הגינה הקהילתיתסביבה, העצמת נשים, אמנות

מעבר להיבט המקצועי והמעשי המתייחס לחזות הגן  ,מרכזשבועות הקרובים בהמתוכנן להתקיים ב
ואת המעורבות  ולהעצים את העשייה המשותפתבתוך הקהילה שיח הדדי ובונה נועד לייצר  ,ואופיו

 החברתית והסביבתית. יעדים העומדים בלב העשייה שלנו באגף."

קיימת חשיבות רבה בהשתתפות ערה וגדולה של כי :" מוסיףלעבודה קהילתית שגב בן שלום מנהל המדור 
 הן במפגש שיתוף הציבור והן בפעילות השוטפת. ות הקרובות למרכז הקהילתי הצומח,תושבים מהשכונ

 . בואו, השתתפו ותשפיעו." מציין בן שלום"מי שמגיע משפיע" בגדר  הקריאה לתושבים היא

הרצון שלנו הוא שמרכז הקיימות ישמש מרכז כי :"וציינה לילה חפר מהיחידה לעבודה קהילתית הוסיפה 
אנחנו בונים את הבסיס לכך בחודשים האחרונים ורואים את  קהילתי ובית חי ונושם לתושבי השכונה.

התוצאות בשטח. התכנים מותאמים לקהל שמגיע כאשר אנחנו שמים דגש על תכנים למשפחות עם ילדים 
של  ובאתר האינטרנט פעילויות שלנו  בדף הפייסבוק להתעדכן ב להגיע אנחנו מזמינים את כולםצעירים. 
 . " המועצה


