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האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת
פרדס חנה כרכור והעמותה למען הקשיש
חנכו בשבוע האחרון במסגרת יום המעשים
הטובים שתי חנויות למוצרים יד שנייה
במושבה
חנות יד שנייה לביגוד וחנות יד שנייה לבית ולטף
מתנדבים רבים התגייסו למלאכת שיפוץ שני
המקלטים בהם יופעלו החנויות
ביום שלישי האחרון 11.3.11 ,לקראת יום המעשים הטובים חנך האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת
פרדס חנה כרכור יחד עם העמותה לקשיש שתי חנויות יד שנייה אשר ישרתו את תושבי האזור .שתי
החנויות מוקמו בשני מקלטים בישוב -האחד ברחוב דביר והשני ברחוב החשמונאים והם יציעו מוצרים
לבית ולטף ( רחוב חשמונאים) וביגוד יד שנייה (רחוב דביר) אשר נתרם על ידי תושבים וארגונים למען
נזקקים.
עד כה פעלה בישוב חנות אחת למוצרים יד שנייה הקיימת אשר פעלה מתוך המקלט ברחוב דביר ,חנות זו
שופצה ושודרגה ואליה כאמור מתווספת החנות במקלט ברחוב החשמונאים.
במקלט ברחוב דביר ,סבתא רוזה המוכרת לתושבים רבים ממשיכה להתנדב (כבר כמעט  02שנה!) עם עוד
 3מתנדבות קבועות – ראיסה ,לנה ואירה.
החנות הממוקמת במקלט ברחוב החשמונאים תפעל בסיוע המתנדבת נעמי קידר (אשר ניהלה בעבר את
מועדון "דרך למרחב" של המועצה) ,וכן מתגבשת שם בימים אלו קבוצה של מתנדבים קבועים לתפעול
החנות.
במהלך החודש האחרון נרתמו רבים וטובים למלאכת השיפוץ והארגון של המקלטים בהם –מנהל מחלקת
שפ"ע ,שמוליק גנח ועובדיו ,מנהל התפעול במועצה המקומית ,שוריק ועובדיו ,מנהל מחלקת ביטחון
והקב"ט יעקב סלוים ועובדי מחלקתו ,וכמובן האגף לשירותי רווחה והקהילה בניהולה של תמי בר ששת,
בדגש על יחידת ההתנדבות בהובלת לימור אקהאוז.
במסגרת פעילות יחידת ההתנדבות לקחו חלק בפרויקט מתנדבים רבים שגיוסו והתגייסו בהם בני נוער
מארגון "אחרי" בפרדס חנה והחינוך הבלתי פורמלי "נעורים" מקיבוץ גן שמואל .כולם נרתמו על מנת
להפוך את המקלטים לנעימים ומזמינים עבור כלל המבקרים במקום.
החנויות שופצו ומנוהלות בסיוע העמותה למען הקשיש ביישוב  -אביבה תימור ,זאב דה לוי ושלי ציון.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,סיכם את הפעילות המרשימה של יום המעשים הטובים ביום
שלישי האחרון ,במעמד חנוכת החנויות המחודשות .געש המכהן כיו"ר וועדת הרווחה במרכז השלטון
המקומי ציין כי הטיפול בנושאי הרווחה בישוב קרוב לליבו" ,לשמחתנו פרדס חנה כרכור מאופיינת
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בקהילה חמה ועוטפת ואנו רואים זאת יום יום באמצעות המתנדבים הרבים המבקשים להצטרף ולסייע
למערך המתנדבים של אגף הרווחה .אנו חונכים את החנויות לקראת יום המעשים הטובים ,אך במושבה
שלנו מתקיימים ימים רבים בהם אנו נהנים ממעשים טובים של אנשים טובים ,המבקשים לתת מעצמם
לאחר ".אמר געש.
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,מספרת כי "לפני כחודש ,כשעשינו סיור אף אחד לא
האמין שנצליח לעשות שם מהפך כזה .והנה הודות למאמץ משותף של מתנדבים נהדרים ,עובדי האגף
והמועצה המסורים ונציגי העמותה למען הקשיש אנו חונכים את שתי החנויות החשובות הללו .כבר כיום
אנשים רבים ביישוב מכירים את החנות הפעילה -קונים שם מוצרים הנחוצים להם בסכום סמלי ,
ובמקביל אחרים מבקשים למסור ציוד לתרומה עבור חנויות אלו .אגף הרווחה אף רוכש על פי צורך ציוד
נדרש (דוגמת שמיכות או ציוד לתינוקות) למכירה בחנויות אלו ".
חשוב להזכיר אומרת בר ששת כי פעילות זו אף תורמת לאיכות הסביבה ומגלמת הלכה למעשה את רעיון
המחזור -מה שאין בו צורך לאחד  ,הופך שימושי לאחר" .
לימור אקהאוז ,מנהלת יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה מציינת כי החודש האחרון
הוקדש לשיפוץ המקלטים ,צביעה ,גינון ,ארגון החנות והציוד הרב לבית ,לתינוקות וביגוד לגילאים
שונים .אנו מברכים על המעמד המרגש בו חנכנו את החנויות המחודשות .הציבור מוזמן לבוא לרכוש
בחנויות יד  0וכן לתרום ציוד (בגדים לחנות ברחוב דביר וציוד לבית ולתינוקות לחנות ברחוב
החשמונאים) .שעות הפתיחה יפורסמו באמצעי התקשורת המקומיים".
"פעילות זו התבצעה הודות למתנדבים הנפלאים ,אנו ממשיכים וקוראים לתושבים המעוניינים לתת
מזמנם ,כשרונם וכוחם לקהילה לפנות אלינו -יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה
המקומית ולהיות חלק מעשייה חשובה זו" כך לדברי אקהאוז.

