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 בית חם -לב חם

 בפרדס חנה "בית חם לנערה" מרכז  משפצים את

 מתנדבים רבים נערכו סייעו ותרמו לשיפוץ
פרדס שמפעיל האגף לשירותי רווחה וקהילה ב" בית חם לנערה"ע שיפוץ רחב היקף לבשבוע האחרון בוצ

תם של גופים רבים למטרה והוא בוצע בסיועם ובאמצעות תרומ . לשיפוץ נרתמו מתנדבים רביםכרכורחנה 
 החשובה.

עמותת סושלאייז, מתנדבי חברת  -בין הארגונים והאנשים הרבים והטובים שלקחו חלק בפרויקט 
livepersonי, יניב מכלבו , עמותת רוח טובה, קרן אור ביטון, ענת שימל, חברת פאר נשר, איתמר ריזנסק

 בניין נחמיאס, ליאת ורדי בר וקבוצת השוות של פרדס חנה ותל אביב ושחר יוחאי מבנק הפועלים.

הנערות המשתתפות בפעילויות בשעות אחר הצהריים. לנערות מהווה מסגרת משלימה  "בית חם לנערה"
ן בקשר אישי וקבוצתי שנמצאת איתמוזמנות לפעילות על ידי עובדת סוציאלית מאותרות על ידי האגף  ו

וכן ייעוץ וליווי  מגוונות לנערות החל ממשחק דרמה, בישול, תזונה נבונה, דימוי גוף ועודסדנאות בבית .
 . מרכזת את פעילות המועדון מטעם האגף לשירותי רווחה וקהילה עו"ס אלכס חנוכייב.אישי

וץ המרכז, הודה להם  וציין את גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, נפגש עם המתנדבים במהלך תהליך שיפ
 מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששתחשיבות הפרויקט עבור הנערות והקהילה.  גם 

אין מילים לתאר את  " : וסיפרה לאחר יום ארוך של הכנות ועשייה במרכזנפגשה עם המתנדבים 
של עסקים רבים, גופים עסקיים ובעיקר אנשים פרטיים שפשוט רוצים הנרחבת  תמההירתמוההתרגשות 

לעזור. אני מאמינה כי פרויקטים כאלה משקפים את חוסן הקהילה ואף מחזקים אותו, תחושת השותפות 
בית "בעשייה חברתית למען מטרה אחת היא כוח עצום ואני שמחה שהייתה לנו הזכות להוביל מהלך זה. 

נערות אשר מאותרות על ידי עובדי סוציאליות בישוב מקבלות הוא, הוא מקום בו , כשמו כן "חם לנערה
הזדמנות לפינה חמה. הן מוזמנות למרכז ומקבלות בו מגוון סדנאות, אוזן קשבת וליווי אישי, מקום בטוח 

בתוך אתגרי העולם העומדים בפניהן. תודה לכל אחד ואחת שתרם ועשה למען הבית המחודש, תודה 
הסוציאלית שמרכזת את פעילות הבית החם אלכס חנוכייב ותודה למנהל היחידה הקהילתית לעובדת 

בית חם משופץ ונעים לפרויקט  -במועצה, שגב בן שלום. זהו פרויקט שכוחו בתהליך העשייה כמו בתוצר
 החשוב הזה עבור נערות הישוב"

לפני  "ברי עו"ס אלכס חנוכייב:ביחידה לעבודה קהילתית ביקשו למסור תודה אישית לכל המתנדבים  לד
הנשים הנפלאות שמובילות את עמותת סושלאייז המתמחה בתיווך בין חברות גדולות  3ל-הכל תודה ל

בניצוחה של גלית שבחרו לקחת  LivePersonלארגונים חברתיים, תודה למתנדבים המופלאים של חברת 
לעמותת "רוח טובה" על  .חיוך רחבם והכל ע ביעה, נגרות, עיצוב ועוד,על עצמם את השיפוץ של המועדון צ

  .שיתוף מפרגן ופורה רוח טובה וחיבור עם המתנדבים הנהדרים 
התכנון, היצירתיות, ניהול  -הנדיוומן נהדרת אשר ליוותה את כל השיפוץ המדהים הזה -לקרן אור ביטון

לחברת .על תרומה של פריטי עיצוב משגעים לענת שימל .המתנדבים בפועל ובעיקר הסבלנות האין סופית
לאיתמר ריזנסקי סייע לנו עם רולרים ומגשיות לצביעה,ליניב .תרומת מוצרים לצביעה ובניהעל  פאר נשר 

מכלבו מוצרי בניין נחמיאס בפרדס חנה שנערכו עם השלמות ציוד והרבה רצון טוב לעזור לכל אורך הדרך 
ת השוות של תל אביב והשוות של פרדס חנה כרכור על הרוח הגבית ללא כל תמורה, לליאת ורדי בר וקבוצ

ואחרון חביב שבזכותו השיפוץ יהיה לא פחות ממושלם  חנוכייב הוסיפה: " .המדהימה. כוח נשי במיטבו
הוא שחר יוחאי מבנק הפועלים שפעל בנדיבות מקסימה ותרם לבנות : כסאות, שולחנות, מחשבים, מיקרו, 

לתית במיטבה. " מסרה חנוכייב."ללא ספק עשייה קהי.ברים שינעימו את זמנן במקוםועוד הרבה ד 4תמי 
 "לב חם עבור בית חם.
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