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 הסיפורים שבינינו

מתנדבים כותבים את סיפורי החיים של 
 וותיקי המושבה

לתיעוד  בחודש הקרוב ייפתח קורס חדש למתנדבים
 סיפורי חיים

המדור לגמלאי ויחידת  הרביעית.מתקיים בפרדס חנה כרכור בפעם הפרויקט הקהילתי תיעוד סיפורי חיים 
  ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית מובילים במשותף את הפרויקט החשוב. 

ומצוותים לוותיקים שונים במושבה על  ,עוברים הכשרה מקצועית בתיעוד ובכתיבה בפרויקטהמתנדבים 
רך השנה מקיימים הוותיק והמתנדב מנת להתחיל תהליך אישי ומורכב של כתיבת סיפור חייהם. לאו

סיפורי חיים, זיכרונות גלויים וסמויים נחשפים  -יריעת חייו של הוותיק תשנפרמפגשים רבים במהלכם 
הספרים נמסרים לוותיקים ובני משפחותיהם בטקס חגיגי  ומתועדים לכדי ספר ביוגרפיה אישי ומרתק.

 בתום הפרויקט.

תועדו עשרות סיפורי חיים של וותיקי הישוב. הוותיקים בני בישוב בשנים האחרונות מאז החל הפרויקט 
סיפורים משפחתיים שונים, תחנות שונות לאורך החיים מהווים יחד פסיפס אנושי היסטורי עדות שונות, 

 וחברתי אשר יישמר הודות לספרים ולמתנדבים דורות קדימה.

ים : העמותה למען הקשיש, ועדת הגמלאים פרויקט זה הוא תוצר של שיתוף פעולה פורה בין מספר גורמ
בניהולה של תמי  האגף לשירותי רווחה וקהילהבראשות חברת ההנהלה חיה בן צבי ,  של הרשות המקומית

  .בניהולה של ענת פרסמן המדור לגמלאיםו בו פועלת היחידה להתנדבות בניהול לימור אקהויז בר ששת

הינו יליד פרדס חנה מספר כי רבים מוותיקי המושבה אשר  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
, פסיפס סיפורי החיים האישיים הללו הם למעשה סיפורה של המושבה .זכורים לו עוד משנות ילדותו

לפרויקט היבט אישי רגשי עבור הוותיקים והמתנדבים אשר חולקים חוויה משותפת . אנושי רב גוני ומיוחד
שכן זהו פרויקט המעניק מקום של כבוד ומשמעות לעבר הפרטי של היבט חברתי קהילתי כן בתהליך ו

 " אומר געש.התושבים והקולקטיבי שלנו כמושבה.

מציינת כי עבור הקשישים זוהי הזדמנות לפרוק  ששת מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה תמי בר
למתועד אשר אינם לרוב סיפורים, סודות וזיכרונות שנשמרו בבטן זמן רב, הקשר האינטימי בין המתעד 

גשי ך הכתיבה הינו תוצר של התהליך הרבני משפחה מאפשר אוורור וחשיפה של מטענים רבי שנים. תהלי
אותו עוברים יחד המתנדב והוותיק בדרך לגיבוש הסיפור האישי. הפרויקט אף מאפשר חיזוק קשרי 

ולחשוף חלקים בעברם אשר  שכן לעיתים נוצרת ההזדמנות עבור הוותיקים לשתף בני משפחההמשפחה 
 היו עד כה בצללים.

בטקס המסיימים הראשון היה מתועד שנפטר תוך כדי התהליך, ובנו אסף את הספר בר ששת מספרת כי 
עבורו בטקס הסיום, זה ללא ספק היה מעמד מרגש עבור כולם, המחשבה כי זכרונותיו מאפשרים סוג של 

 .המשכיות הלאה לילדים ולנכדים

המתנדבים זוכים לליווי מקצועי צמוד לאורך המשימה בכל מציינת כי :  יקט פנינה ציגלרמרכזת הפרו
שלביה. הוותיקים זוכים לביקורים מלאי תשומת לב וקשב שבמהלכם ניתנת להם הזדמנות מיוחדת 

הוא מיוחד ואינטימי. האמון  -זכר באירועי חייהם ולספרם. הקשר שנוצר בין הוותיק למתנדב המתעדילה
 צר בדרך תורם לפתיחת הסיפור והרחבתו.שנו
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 לימור אקהויזמנהלת היחידה להתנדבות ויועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי ,

מוסיפה כי" זוהי מלאכת קודש להיות אוזן קשבת ולהשתלב בסיפור חייהם של וותיקי הישוב. המתנדבים 
ק מכונן והיסטורי בתולדות הישוב מתוך הסיפור הופכים בעצמם להיות חלק מקבוצה אשר מתעדת פר

אשר אוהבים להקשיב, לכתוב ולתרום ומעוניינים להתנדב ולתעד והנגיעה האישיים. אנו מזמינים תושבים 
 משתפת אקהויז. להצטרף ולקחת חלק בחוויה המעצימה הזו. "סיפורי חיים, 

 

 


