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בסרטן יש בית  לאגודה למלחמה

 בפרדס חנה כרכור

נחנך סניף אזורי חדש בפרדס חנה כרכור 
 לאגודה למלחמה בסרטן

הוקצה על ידי מועצת פרדס חנה שבמקלט ממוקם  סניף האגודה
חוגים , ישמש לפעילויות תמיכה לאחרונה. הסניף שופץוכרכור 

 למחלימים ולבני משפחותיהם תושבי האזור לחולים,

בטקס מכובד  16.2.17 -ה סניף האגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה כרכור נחנך ביום חמישי
בנוכחות סגן ראש המועצה   . הטקס התקייםאורלי מנג'םשערכו מתנדבי האגודה באזור, בראשות 

הסניף החדש הינו  .חברי מועצה מהישוב, מתנדבים, תורמים ופעילים, כוכבאאלדד בר עו"ד  ד"ר
מועצה אזורית מנשה, בהם תושבי  את תושבי פרדס חנה כרכור והסביבהסניף אזורי אשר ישמש 

 בנימינה גבעת עדה.ותושבי 

על ידי  הוקצה למטרה זו חנוכת הסניף החדש התאפשרה לאחר שיפוץ נרחב במקלט, אשר
 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, ובעזרתם האדיבה של האגודה למלחמה בסרטן ומתנדבים. 

שבפרדס חנה כרכור, ישמש בית לחולים ומחלימים ובני  1שממוקם ברחוב זכריה  הסניף האזורי
 משפחותיהם.

 ותבאמצע ומתקיימת פעילות של קבוצת תמיכה ,פעילה היום קבוצה פלדנקרייז החדש בסניף
תרפיה באומנות. כעת עם חנוכת הסניף החדש, תגדל הפעילות בסניף ויינתן מענה נרחב יותר 

בימים אלו נבנית תכנית פעילות שנתית בהתאם לצרכים  לחולים למחלימים ובני משפחותיהם.
 שעולים מהשטח. 

שהייתה מתנדבת באגודה והשקיעה את כל מרצה  דרורה סנדורי ז"לבאירוע נחנכה ספריה ע"ש 
במציאת בית שיתאים לצרכי הפעילות של האגודה. משפחתה החליטה לתרום את הספרייה 

והספרים של דרורה וכמו גם שטיח מרהיב שמיפה את המקום לזכרה. במהלך הטקס הופיעו 
 מועצה האזורית מנשה.ב "גוונים"תלמידי מגמת המוסיקה מביה"ס 

:" חנוכת הסניף האזורי החדש של האגודה , חיים געשמועצת פרדס חנה כרכורש ראלדברי 
האגודה באמצעות סניפיה בכל הארץ מעניקה תמיכה וסיוע למלחמה בסרטן מבורכת וחשובה. 

לחולים, מחלימים וגם לבני משפחותיהם. פתיחת הסניף החדש והמשופץ נועדה לאפשר הרחבת 
ונעים אליו נעים להגיע ובו נעים לשהות. אנחנו שמחים על הפעילות בישוב במקום קבע מסודר 

ו הצנוע במלאכת הקודש של האגודה ושל הסניף המקומי המבוצעת בעיקרה על ידי חלקנ
 מתנדבים נהדרים ובראשם אורלי מנג'ם שלקחה על עצמה לנהל את המרכז. יישר כוח."  

, מנהלת הסניפים הארצית של האגודה למלחמה בסרטן ומבצע ההתרמה 'הקש שיר בוטל צור
חולים ובריאים  –נשאה דברים בטקס וסיפרה על הפעילות הענפה של האגודה בקהילה  בדלת',

צור את מערך ההסברה של האגודה בבתי הספר בנושאי 'חכם -כאחד. בין הפעילויות ציינה בוטל
ללא תשלום. בנוסף, סיפרה על הסניפים השונים  –בריא  נזקי עישון ואורח חיים  ®,בשמש'

במספר(, ובהם פעילויות למען החולים והמחלימים ובני משפחותיהם  70הפזורים ברחבי הארץ )
ועל תרומת האגודה למחקר ולמכשור רפואי ותקנים של אנשי מקצוע בבתי החולים.                              
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, מנהלת סניפי הצפון באגודה, את המתנדבים, החולים, ייןתמר פינקלשטבהמשך, בירכה 

 המחלימים, נציגי המועצה ומשפחת סנדורי. 

 

 


