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מועצת פרדס חנה כרכור מצדיעה
באהבה

לבני הגיל השלישי

השבוע התקיים ערב ההוקרה המסורתי
לגמלאי פרדס חנה כרכור
מאות מבני הגיל השלישי הגיעו למרכז לאומנויות הבמה
לערב שכולו הערכה ואמירת תודה
בשבוע האחרון קיימה מועצת פרדס חנה כרכור ערב הוקרה לגמלאי המושבה ולבני הגיל השלישי.
האירוע אשר הפך עם השנים למסורת הינו גולת הכותרת של פעילות הגמלאים במושבה לכל אורך
השנה .ערב ההוקרה נועד לתת במה ולומר תודה לכל אותם מתנדבים ,פעילים וגמלאים הלוקחים
חלק במגוון הפרויקטים החוגים והמועדונים החברתיים אותם מפעיל המדור לגמלאי באגף
לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית.
בישוב פועלים כיום מועדוני גמלאים ופרויקטים רבים לרווחת תושבים בני הגיל השלישי כאשר
בימים אלו פועלת המועצה המקומית להרחבה משמעותית של מרכז הפיס בכרכור בכדי לספק
מענה לביקוש ההולך וגובר לפעילויות במסגרתו .סל השירותים לגמלאי בישוב נרחב מגוון ודינמי
ובין הפרויקטים הרבים ניתן למנות את :תאטרון "המטבח" ,הביטאון "הגמלאון" ,פעילויות
ספורט ויצירה" ,קפה אירופה" ביקור המלאך ועוד.
לערב ההוקרה במרכז לאומנויות הבמה הגיעו מאות מגמלאי המושבה והוא התקיים במעמד ראש
המועצה ,חיים געש ,מחזיקת תיק הגמלאים ,חיה בן צבי ,חברי וועדת ההנהלה וחברי מועצה
בישוב ,רן גלר ,מזכיר וגזבר המועצה ,מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת,
נציגי רשויות בהם יו"ר העמותה למען הקשיש אביבה תימור.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ציין כי מועצת פרדס חנה כרכור הצטרפה לאחרונה
לרפורמת "חיים בגיל" של המשרד לאזרחים וותיקים לבניית תוכנית אב יישובית בנושא  .מטרת
הרפורמה היא להביא להכרה בהון האנושי הגלום בבני הגיל השלישי וכוחו לתרום לחברה
הישראלית  .פה במושבה הגמלאים הם כבר כיום חלק בלתי נפרד מהמרקם הקהילתי ,ואף
במקרים רבים מהווים את הליבה החברתית-קהילתית בישוב .אחוז גבוה מהמתנדבים בישוב הם
בני הגיל השלישי אשר לוקחים חלק בפעילויות המקומיות וששים לסייע בתחומים רבים-חינוך
רווחה ,איכות סביבה ,תרבות .ניסיונם הרב -האישי והמקצועי ,ושאיפתם לתרום ולחולל שינוי
ניכרת ובולטת בכל פרויקט בו בחרו לקחת חלק .אנו מברכים על כך ומוקירים להם תודה על
ההשקעה ,על התוצאות ועל הדוגמא האישית עבורנו ועבור הדור הצעיר".
מחזיקת תיק הגמלאים בישוב ,חיה בן צבי ברכה את משתתפי הערב והתייחסה לחשיבות הרבה
ולמשקל המשמעותי של קהילת הגמלאים והוותיקים בישוב ".המטרה העיקרית העומדת בפנינו
היא לייצר מגוון רחב של פעילויות לגמלאים העונות לצרכים ותחומי עניין שונים .הפעילות
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וההתנדבות מעניקות משמעות וערך ומסייעות לגמלאים לקבל תחושת עשייה וסיפוק כאשר
במקביל ,אנו כקהילה נהנים מתרומתו הנפלאה של כוח אדם איכותי ובעל ניסיון".
מנהלת המדור לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה ,ענת פרסמן ,אשר פתחה את הערב ציינה
כי" :במשך השנים הוכחנו לעצמנו שהגיל השלישי הוא פתח להזדמנויות חדשות .רוח העשייה,
היצירה ,וההתנדבות מובילים את פנינו לעתיד ולהווה שנרקם בתוכנו יום יום .אנחנו נמצאים כעת
בעידן חדש ,תפיסה חדשה בה הגמלאי הוא כוח שיש לו משמעות ואחריות לדורות הבאים
בקהילה".
לדברי פרסמן" :במשך השנים יצרנו יחד שלושה מרכזיים קהילתיים :מרכז פיס מרכז אור
ומועדון למרחב .שלושה בתים הפועלים תחת מטריה אחת עם פעילויות משגשגות של חוגים ,
מפגשים מגוונים ופעילויות התנדבותיות שהפכו חלק חשוב מהמציאות ביישוב שלנו .מידי שנה
אנחנו בונים ומחזקים את התשתית שהקמנו ,אך השנה היא שנה מיוחדת במינה ,השנה אנחנו
מרחיבים את הבית את מרכז פיס לגיל הזהב ופותחים את המרחב לגמלאים נוספים ,לפעילויות
חדשות ,לתפיסה שמזמינה כל אחד ואחת מכם להתנסות במגוון הזדמנויות מתחומים שונים" .
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,הרחיבה ואמרה כי "התברכנו בגמלאים
בעלי מודעות חברתית ,קהילתית וערכית גבוהה וייחודית .בימים אלו אנו מקדמים את בניית
תוכנית האב היישובית יחד עם המשרד לאזרחים וותיקים ,אשר מכיר בפעילות הרבה אשר נעשית
כאן שנים רבות למען הגמלאים ובהצלחתה יוצאת הדופן של פעילות זו .אנו מתמקדים היום
ב"דור העתיד" של הגמלאים ,בני ה +05אשר צפויים לצאת לפנסיה בעוד כעשור ולהצטרף
לקבוצה איכותית זו .אנו נערכים להרחבת מערך השירותים ולבניית תוכנית פעילות אשר תעמיק
את מקומם של בני הגיל השלישי בישוב תוך יצירת הפרייה הדדית .כבכל שנה אני שמחה
ומתרגשת בערב זה המבטא את החום ,האהבה והערכה אותו אנו רוחשים לכם גמלאי המושבה
היקרים"
פרסמן סיכמה בבקשה לומר תודה לכל העוסקים במלאכה" :אני רוצה להודות לכל מי שלוקח
חלק בעשיה שלנו ועזר לנו להפיק ערב זה -ראשית למתנדבים שלנו שמקיפים אותנו כל השנה
תודה רבה מקרב לב על הנתינה והמסירות למען כולנו .לענת אלקבץ מנהלת המרכז לאומניות
הבמה וליוסי פרידון .
וכמובן ,לצוות החם והמקצועי שנמצא איתי בימים ולפעמים גם כשהערב יורד ,הן הופכות את
העבודה לאפשרית ,אנושית ,אישית ,ונעימה .צוות המדור לגמלאי של האגף לשרותיי רווחה
וקהילה .לבת שבע שחף שהופכת כל אירוע של המדור לגמלאי לחגיגה אמיתית  ,לתמר זמט
למילי רוזנברג ,לאורטל תירם והילה דהן ללימור סויסה  ,ולנטינה רבינוביץ  ,רבקה ולאסנת
חסיד " .מסרה פרסמן בדבריה.
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