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  למתנדבים תודה

 מושבהלמתנדבי ה מצדיעהפרדס חנה כרכור 
קיימה מועצת פרדס חנה כרכור ערב הוקרה מרגש עבור מתנדבי  (41.9.41האחרון )ביום ראשון 

לאומנויות הבמה במתנ"ס ע"ש כנה המושבה. מאות מתנדבים הגיעו ומילאו את האולם במרכז 
מאיר בערב המיוחד. ארגון הערב על ידי היחידה להתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה של 

המועצה המקומית הינו חידוש מסורת רבת שנים בישוב אשר מטרתה להצדיע לתושבים 
 התורמים מזמנם ומיכולותיהם למען הקהילה והישוב.

בריאות, בטיחות, חברה וקהילה,  -בכל היבט בחיי המושבההמתנדבים הרבים פעילים כמעט 
מתנדבי מרכז , מתנדבי מד"א -נו. נכחו ונה חירום, קליטת עלייה ועוד, מורשת, גמלאים, חינוך

גריאטרי שוהם ומרכז היום, מתנדבי מד"א, אגודה למלחמה בסרטן וכן מתנדבים מהיישוב אשר 
 "קשת", "אדיס", "ויצ"ו ועוד., מתנדבי עמותת "פעמונים", תורמים מזמנם בבי"ח הלל יפה

גזבר ו, חיים געש, חברי מועצה מועצת פרדס חנה כרכורראש  -בין המכובדים אשר נכחו באירוע
 .ומזכיר המועצה, רן גלר

משנה לשנה מספר המתנדבים לשמחתנו, " ראש מועצת פרדס חנה כרכור,  חיים געש:לדברי 
להעניק לסביבה הוא אחד מאבני היסוד של קהילה של הפרט נכונות והרצון ה. הולך וגדל במושבה

 של המתנדבים אנו פועלים להמשיך ולהגדיל את מספרם והיקף פעילותם. בריאה ומתפתחת
אשר הוקמה בכדי לרכז ולמקצע את מערך ההתנדבות  באמצעות יחידת ההתנדבות של המועצה

 ".היישובי

במהלך האירוע כי : "בערב זה אנו  ציינה ,וקהילה, תמי בר ששתמנהלת האגף לשירותי רווחה 
ההתנדבות בפרדס חנה כרכור היא דרך חיים. נמצאת רבת שנים.  חשובה מחדשים מסורת
מה שמצביע על הסולידריות ביישוב, על שיעור ההתנדבות הינו מרשים ביותר, ומורגשת בכל.  

 "התושבים, על אזרחותם ועל איכותם. 

נראה כי החוק היחיד בהתנדבות הוא שאין חוקים.  אבל אין ספק כי  היא הקיום בר ששת: "
הנאה ביותר של אזרחות טובה, סוג של עשייה שאותה לא צריך ללמוד כמקצוע, שאותה צריך 

 "חווית ההתנדבות" -לחיות, לחוות,  והחוויה עצמה מלמדת ומעשירה הרבה  יותר מהלימוד עצמו

ז יוקהילה במועצה המקומית, לימור אקהבאגף לשירותי רווחה ו מנהלת יחידת ההתנדבות .
כרכור הם -המתנדבים בפרדס חנה: "הדגישה בדבריה את חשיבות ההתנדבות בהיבט הקהילתי

והווי תרבות ההם חלק מכל המתנדבים בפרויקטים הללו חלק אינטגרלי מההון האנושי ביישוב, 
 פרטים וארגוני מתנדבים קיימת ביישוב שנים רבות. הרוח המיוחדת הזו של הנתינה של המקומי

ואנו מבקשים להמשיך להרחיבה ולהמשיך לבססה כחלק בלתי נפרד מהזהות הקהילתית בפרדס 
 חנה כרכור."
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מפקחת מחוזית במשרד הרווחה, ענת פרסמן מנהלת המדור  -עוד נאמו במהלך הערב ריקי שחר
 לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה ואילנה רייפר נציגת המתנדבים.

תודה והוקרה מיוחדת גם למפעל פלסאון :" הודתה בדבריה לשותפים לארגון האירוע זאקהוי
תודה למשרד הרווחה ולגברת  מיכה בפרדס חנה כרכור. שנות ת 41ולקיבוץ מעגן מיכאל על ציון 

ריקי שחר, מפקחת מחוזית תחום התנדבות על תמיכה במהלך כל השנה וכן בתמיכה להקמת ערב 
תודה מיוחדת גם לעובדי המדור לגמלאי על העזרה בהקמת ארוע זה: לענת פרסמן, בת שבע  זה.

 "שחף, מילי רוזנברג ובת.

כי האולם המלא במאות המתנדבים מעיד  סיכם ואמר , ור, חיים געשחנה כרכ ראש מועצת פרדס
במושבה. זהו אחד המאפיינים הבולטים שלנו כקהילה חמה  המרשימה על רוח ההתנדבות

ואנו מברכים אתכם   . אלו פניה היפות והמרגשות של המושבה הצומחת שלנומגובשת ועוטפת
 " .  על תרומתכם המתנדבים וגאים בכם

והבדרן ננסי  נהנה ממופע משעשע מתובל בהומור הישראלי החם של האומן המתנדביםקהל 
לוח  -שי אישי, אשר צוין בסמיכות לראש השנה ,מהלך הערבב ים קיבלומתנדבכמו כן, ה .ברנדס

 .שנה ושוקולד להמתיק את השנה החדשה 

כי היא קוראת לתושבים להגיע ולתרום מזמנם ומכישוריהם. אין תחליף  הוסיפה  לימור אקהויז
לתחושת הסיפוק והמשמעות המלווה את תהליך ההתנדבות אשר מעצימה ומחזקת הן את 

 הקהילה והן את המתנדב.

: נוער למען ופתוחים לציבור המתנדבים בין אינספור הפרויקטים הפועלים בשיתוף המועצה 
, גימלאון, קפה אירופה, קהילת תומכת, לגמלאים לקשיש, תיעוד זיכרונות ניצולי שואה, קו קשר

ביקור המלאך, זה"ב בגן מתנדבי המרכזים הקהילתיים, מתנדבי הייעוץ לקשיש של ביטוח לאומי 
 ,כל זאת ועוד ובשיתוף מלא של העמותה למען הקשיש ביישוב ועמותות נוספות.

טים התנדבותיים בשיתוף עמותת תנופה, קרן אביטוב, בנושאי מזון וציוד בסיסי לנצרכים: פרויק
 לרווחת הקהילה בניהולה של "העמותה למען הקשיש". 2עמותת "אור הפרדס" וכן חנויות יד 

בתחום החינוך פורמלי ובלתי פורמלי:  יש לנו מתנדבים בספריות הציבוריות, במתנ"ס, מועדוני 
טעם "עמותת פוש", מתנדבי "סיירת הורים", הנוער, מתנדבים בתוך בתי הספר ובמרכזי לימוד מ

מתנדבים במועדוניות ופנימיית יום, חונכויות אישיות ועוד.התנדבות לגבי התנהלות כלכלית נכונה 
בשיתוף ארגון "פעמונים" , "סיירת תיקונים" מטעם אגף הרווחה מבצעת תיקונים   -ודיור ראוי 

 בבתים, פרויקט "ליבנות ולהיבנות" ועוד. 

מתנדבות ארגון ויצ"ו, מתנדבי הגינה קהילתית, וקליטת העלייה,  ות בתחום הבריאותהתנדב
 ארגון הוטרנים.

מתנדבי מרכז הקיימות ביישוב "קשת", סטודנטים שמסייעים  -בתחום איכות הסביבהוכן 
 -מתנדבי משטרה ,ו 011-כ -בתחום הביטחון והחרום בהטמעת "חוק האריזות" וגינות קהילתיות.

מתנדבי "בית הראשונים"  ויד  -בתחום שימור מורשת   דבי מערך שעת חירום היישובי.מתנ 411
 לבנים.

. הרוח המיוחדת הזו של והווי המקומיתרבות ההם חלק מכל המתנדבים בפרויקטים הללו 
ואנו מבקשים להמשיך  הנתינה של פרטים וארגוני מתנדבים קיימת ביישוב שנים רבות

 .פכה לחלק בלתי נפרד מהזהות הקהילתית בפרדס חנה כרכור להרחיבה ולה
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