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יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה מציגה 
 :שני פרויקטים חדשים ומרגשים

 לביגוד יד שנייה באביב הקרוב פתיחתה של חנות 

 השקת תכנית "אישה לאישה" בישובו
חדשים חברתיים שני פרויקטים  בחודש האחרוןיחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה מקדמת 
בכרכור אשר צפוי להיפתח מחדש באביב  43וחשובים. בימים אלו, מבצעת המועצה שיפוצים במקלט 

 כחנות יד שניה לביגוד בניהול יחידת ההתנדבות של הרשות.

ברחוב דביר בפרדס חנה ותתמקד במכירת ביגוד יד שנייה. הכנסות  החנות בכרכור תתווסף לחנות הפעילה
קמחא דפסחא, סיוע  -החנויות הללו הינן קודש למימון פרויקטים למען משפחות נזקקות ולמען הקהילה

 ועוד. , שיפוץ דירות לנזקקיםבמזון ובציוד

כור. במסגרת התכנית פרויקט חדש נוסף אותו מקדמת היחידה כיום הוא "אישה לאישה" בפרדס חנה כר
נשים בנות הישוב מוזמנות להתנדב לטובת נשים אחרות הזקוקות לחיזוק. המתנדבות יעניקו תמיכה 

 רגשית, אוזן קשבת ובסיס לקשר חברי עם נשים אחרות בנות המושבה.

"זהו פרויקט שבמרכזו כוח נשי , העצמה נשית והרצון לסייע ולהעניק גב רגשי לאדם באשר הוא אדם" 
 יינת מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה , תמי בר ששת.מצ

"אנחנו מפעילים כיום במסגרת יחידת ראש המועצה, חיים געש מסר בהתייחס לפרויקטים אלו  כי :
ההתנדבות עשרות פרויקטים המבוססים ברובם על רוח ההתנדבות של בני הישוב ועל המשאב החברתי 

 לתת לאחר". תיהכן והאמ ים הנפלאים והרצוןהאנש -הגדול ביותר שיש לנו פה במושבה

אם באמצעות תרומה  -געש ציין כי : " שני הפרויקטים הללו מראים ומדגישים כי לנתינה פנים רבות
חומרית או לחלופין בהושטת יד ומתן אוזן קשבת לכל מי שזקוק וצריך זאת. כל פרויקט חשוב קטן כגדול. 

ינו ברור מאליו ואנחנו מאמינים כי גם בפרויקטים אלו נגלה את בישוב ישנם מאות מתנדבים פעילים זה א
 הרוח הטובה והאנושית המאפיינת את המושבה."

כי : " שיפוץ המקלט בכרכור צפוי וסיפרה מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת הוסיפה 
סודר על ידי יחידת להסתיים באביב הקרוב ואנו נערכים לפתיחתו המחודשת. החנות תנוהל באופן מ

חנויות יד שניה בישוב מאפשרות לתושבים לתרום ציוד וכן לסייע  ההתנדבות ובסיוע כמובן של מתנדבים.
מיון הציוד, מכירתו ותחזוקה בפועל. ההתנדבות בחנות היא בימי שני או רביעי בשעות  -בניהול החנות

 הבוקר." 

ציינה בנוגע לתכנית "אישה  , לימור אקהויזיחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה תמנהל
התכנית : "לאחר מאמץ רב אנחנו גאים ושמחים להשיק את   תכנית "אישה לאישה" בישוב .  לאישה"

"עסק משלך", "אשת חיל" ואפילו סדנת  -מתווספת לפרויקטים הקיימים שמטרתם העצמת נשים
אנחנו פונים אליכם להצטרף לתכניות ירים. ההנדיוומן שאנחנו מפעילים בימים אלו בשיתוף המרכז לצע

 "עצמכם. קהילה ולהחדשות ולתת לאחרים ובכך גם ל

ברחוב דביר, נווה מרחב, פרדס חנה  2תרומות של בגדים ניתן להעביר בשלב זה לחנות יד כמו כן, 
ים ניתן . ביתר הימ 04-6273028טלפון:  9:00-12:00ד' בין . -( פתוח בימים ב' ו56עילי מספר  )מקלט 

 להשאיר את התרומות במכולה שבצמוד למבנה.
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