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רב תרבותיות בקהילת פרדס חנה כרכור
מפגש ייחודי מסוגו התקיים בשבוע האחרון בין גמלאי פרדס חנה
כרכור בני הקהילה האתיופית לגמלאי המועדון החברתי "למרחב"
מפגש תרבויות ייחודי התקיים בשבוע האחרון בפרדס חנה כרכור .נשות מועדון העדה האתיופית בויצ"ו
כרכור התארחו לראשונה במועדון "למרחב" בפרדס חנה ,כאשר זהו מפגש ראשון המתוכנן מתוך סדרת
מפגשים הצפויים להתקיים לאורך השנה .שני המועדונים החברתיים פועלים במסגרת המדור לגמלאי
באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית ומהווים מסגרת קהילתית וחברתית עשירה ומגוונת עבור
גמלאי פרדס חנה כרכור.
את היוזמה למפגש יזמה והובילה תמר זמט מרכזת מועדון "למרחב" בשיתוף פעולה עם יעל מיינהרדט
רכזת מועדון העדה האתיופית בויצ"ו כרכור ,בסיוע וו'גנש מלאק (מדריכה ומתורגמנית במועדון)
הפעילות המשותפת התמקדה באורח חיים בריא והחלה בפעילות גופנית ממריצה בהדרכתה של ריבי
צוקרמן .את המשך הבוקר קידמה ארוחת הבוקר המזינה פרי ידיה של אם הבית של מועדון "למרחב",
לימור סוויסה.,אך הדובדבן שבקצפת היה הקינוח ,אשר הקים את הגמלאים מהכיסאות והתגלה
כמוסיקה אשר סחפה את הגמלאים לפעילות של תנועה משחררת וריקודים בהובלתה של נריה שכטר.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש התייחס למפגש בהקשר למאפייני הישוב  ":ייחודה של פרדס
חנה הוא במרקם החברתי הייחודי המשלב רבגוניות לצד גיבוש קהילתי .יצירת חיבור חברתי בין
המועדונים החברתיים של גמלאי המושבה מעניק לגמלאים הזדמנות להרחבת הרשת החברתית ,כמו גם
להרחבת אופקים בכל הנוגע למגוון התרבויות הפעילות כאן קרוב לבית ,במושבה פרדס חנה כרכור".
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה תמי בר ששת הוסיפה כי אחד היתרונות של המועדונים החברתיים
הוא ביכולת להגיע למספר רב של גמלאים וליזום פעילויות העשרה משותפות המעניקות ערך מוסף אישי,
רגשי וחברתי לפרק זה בחייהם ,של בני הגיל השלישי".
בין המברכים במפגש היו יוסף מנשה ,בן העדה האתיופית בישוב ועובד קהילתי במועצה ,וכן ענת פרסמן
מנהלת המדור לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור.
לדברי פרסמן" :מפגש מרגש זה היה יריית הפתיחה לשיתוף פעולה פורה בין המועדונים בהמשך ,במטרה
ליצור תקשורת בריאה ומפרה בקרב האזרחים הוותיקים מכל שכבות האוכלוסייה ברחבי המושבה".
על פי פרסמן" :המועדונים החברתיים ברחבי המושבה (אור  ,למרחב ,קפה אירופה לניצולי שואה ומועדון
בני העדה האתיופית) פועלים במהלך השנה במתכונת של יומיים בשבוע ומשמשים מרכזים למפגש בין
ותיקות וותיקי הישוב .תכנית המועדונים עשירה ,מגוונת ומשלבת פעילות גופנית המותאמת לגיל הזהב,
ארוחת בוקר  ,חוגים ,הרצאות ,מסיבות וטיולים.
תמר זמט מרכזת מועדון למרחב הוסיפה ":למרות מגבלות התקשורת והשפה הצליחו הגמלאים משני
המועדונים לקיים דיאלוג משותף ולחצות את גבולות המילים באמצעות המוסיקה ,האוכל ,הריקוד
והתנועה וכך נוצר מפגש מרגש עוד יותר".
אל מפעילות המועדונים מצטרפים ,באופן קבוע ולאורך שנים ,המתנדבות והמתנדבים ,שתורמים ממרצם
ומזמנם לטובת גמלאי הישוב .בהם חשוב לציין את חביבה שלום ,עדנה גיגי ,שחף עבאדי רחלי ,עדה
מלר,מרים ליפשיץ בת שבע דבש ויהודית בוחבוט לוין ,הצוות הצעיר מתוגבר על ידי בנות השירות הלאומי
אשר מסייעות להתנהלותם של המועדונים החברתיים ביעילות ומעניקות יחס חם ואישי לכל באי
המועדונים".
פרסמן ביקשה למסור תודה מיוחדת לשלמה ברקאי ,שהנציח את המפגש במצלמתו ומתנדב יחד עם נגה
רעייתו במועדונים החברתיים מזה מספר שנים.
מצ"ב תמונות מהמפגש.
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