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הצופים פשטו על המושבה עם שחר
 066חניכי שבט אלון בתנועת "הצופים" נרתמו בשבועות
האחרונים לפעילויות שונות למען קהילת פרדס חנה
כרכור
החניכים סייעו במועדוניות רווחה ,עזרה לקשישים ,צביעת
מקלטים גינון בשמורת טבע ועוד
במהלך החודש האחרון עברו  066חניכי שבט אלון בתנועת "הצופים" פעילות והדרכות המעניקות
דגש לחשיבות התרומה לקהילה המקומית .לתהליך הייתה שותפה מועצת פרדס חנה כרכור
ונציגיה -רכזת ההתנדבות המקומית ומנהלי אגפים ומחלקות.
החניכים למדו ודנו בנושא מעורבות חברתית והדרכים הרבות והמגוונות במסגרתן ניתן לקחת
חלק פעיל בקהילה .חשיבות התרומה לקהילה מתבטאת בעשייה למען אוכלוסיות שונות בהן
ילדים וקשישים ,אוכלוסייה בעלת מוגבלויות וכן תרומה לקהילה המקומית בכללותה.
תלמידי כיתות ד'-ח' בחרו פרויקטים קבוצתיים ומסגרות שונות בישוב ובנו תוכנית פעילות
הכוללת דרכים לקחת חלק בשגרת יומם של התושבים .בסיועם של רכזת ההתנדבות של מועצת
פרדס חנה כרכור ,לימור אקהאוז ומנהל מחלקת שפ"ע שמוליק ג'נח השתלבו החניכים בשבועות
האחרונים בפעילויות שונות למען הקהילה .הפרויקטים יצאו לפועל במועדוניות רווחה ,עזרה
לקשישים ,פנימיות ,גינות קהילתיות ,ניקוי רחובות ,צביעת מקלטים ,ניקוי וגינון בשמורת הטבע
ועוד.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין לטובה את הפעילות המבורכת אשר שכרה בחינוך
הילדים למעורבות קהילתית ועזרה לזולת לצד תרומה משמעותית לחיי היום יום של תושבים
רבים במושבה 066" .צעירים הנרתמים מכל הלב למען המושבה שלנו הוא כוח עזר משמעותי
ממנו בהחלט לא ניתן להתעלם" אמר געש בחום ובהערכה.
אביגיל שריף יו"ר הקהילה של שבט אלון בתנועת הצופים בפרדס חנה כרכור סיפרה כי "העשייה
הייתה משמעותית ומעשירה" " ולא פחות חשוב -החניכים נהנו מאד!" זו הייתה חוויה חיובית
ומעצימה ".שריף הודתה "לכל מי שעזר לקח חלק השתתף ותמך בשיתוף הפעולה היפה"
לימור אקהאוז ,רכזת ההתנדבות במועצת פרדס חנה כרכור ,אמרה כי "הפעילות המשותפת עם
תנועת הצופים נמשכת לכל אורך השנה ,ואנו שמחים ומברכים על נכונותם לקחת חלק אקטיבי
ותורם בקהילה המקומית .העובדה כי החניכים לומדים מגיל צעיר להרגיש חלק מהחברה
ומהקהילה מסייעת לגיבוש זהות ערכית ,יוזמת ומעורבת .לשמחתנו בישוב פרויקטים קהילתיים
רבים זוכים להיענות גבוהה של מתנדבים וזאת בין השאר הודות לחינוך לתרומה לקהילה
המתחיל מגיל צעיר"
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