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האגף לשירותי רווחה וקהילה נערך מבעוד מועד 
 לעונת הגשמים

נורים ושוברים חילק מאות שמיכות תהאגף בשבועות האחרונים 
כספיים לאוכלוסיות מיוחדות בהם קשישים, חולים ובעלי 

 מוגבלויות

משגרת האגף וכבר כעת מוודאים באגף כי מאות  כחלק ההיערכות מתבצעת
 מקשישי המושבה מוכנים לימים הגשומים שבדרך

האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור פועל במהלך כל השנה לסיוע לאוכלוסיות 
נערך האגף כמידי שנה גם בשנה זו פעל ם ותושבים בעלי מוגבלות או מחלה. מיוחדות בהן קשישים, בודדי

מבעוד מועד לעונת החורף הגשומה ופעל לחלוקת שמיכות, תנורים והמחאות לסיוע בתשלום לאמצעי 
 חימום שונים לתושבים רבים.

תנורי חימום עוד פעלה הרשות לסיוע כספי הכולל  53-שמיכות חדשות ו 053-בשנה זו חילקה המועצה כ
במהלך השבועיים אשר קשישים בני המקום.  155-לסיוע בחשמל וחימום הבית ל₪  053שוברים על סך 

קדמו לסערה נכנסה הרשות באמצעות אנשי המקצוע המסורים של האגף לשירותי רווחה וקהילה 
בכדי לוודא כי הם ערוכים לסערה  קשישים 033-בתי אב מתוכם למעלה מ 053-ומתנדבים רבים לכ

 .הקרבה

פניות של תושבים הנמצאים במצוקה או זקוקים בימי הסערה עצמה פעל האגף בכוננות מוגברת לקבלת 
 .לסיוע פיזי או רגשי בשל תנאי מזג האוויר הקשים

מנהלת האגף לשירותי רווחה על רקע העשייה הרבה וההיערכות הארגונית אשר קדמה לסערה הדגישה 
קשר במסירות אין קץ, מצוי ב" הצוות המקצועי של האגף פועל לאורך כל השנה  וקהילה, תמי בר ששת

 "מאות מתושבינו הזקוקים לכך רציף עם 

ולשמחתנו אנו נהנים  אחד הערכים החשובים עבורנו,זהו , התנדבות הינה תמיד מבורכתלדברי בר ששת "
מתנדבים הלוקחים חלק באופן קבוע בפרויקטים קהילתיים שונים של הרווחה ושל  033-מפעילותם של כ

ה הספונטנית של מספר מהתושבים לחלוקת שמיכות המועצה המקומית. הופתעתי לקרוא על היוזמ
בפעילות הרווחה בישוב. הצהרה זו לכאורה אשר כללה הצהרה תמוהה על חסר בימי הסופה ותנורים 

, לצערנו מעידה על אי היכרות מטרידה של המרואיין עם הנושא בו הוא בוחר להתמקד. אנו תמיד זמינים
והאביב, עושים ימים כלילות, וכל טענה אחרת חוטאת  בעונת הגשמים כמו גם בחודשי הקיץ 7045,

פעלה כוננית מטעם האגף אשר " " מוסיפה בר ששתגם באותו יום סוער בסופה" למציאות כפי שהיא."
 "קלטה כל פנייה למועצה תחת תחום אחריות הרווחה. 

ובאהבת  מיתיתא עושים פעילותם בצנעהעשו ומאות המתנדבים, התורמים הרבים ועשרות מעובדי האגף "
 .בחריפות אדם, ואינם מבקשים עבור כך כותרות בעיתונים" אומרת בר ששת

"פעילות רבת היקף זה מתבצעת עם או בלי וועדת רווחה, ושזירת שני הנושאים יחד רק מחזקת את 
אף עמותת "אור הפרדס" בה נעזרו "הניחוח הפוליטי העולה ממנו" עוד חשוב לי להדגיש אמרה בר ששת כי 

מבוצעת  הרווחה  פעילותאך עיקר  ותם תושבים נתמכת על ידי המועצה במסגרת וועדת תמיכות.א
 ."אגף ומתנדביוהבאמצעות עובדי 
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"אנו מזמינים את התושבים אשר מבקשים לתת מעצמם לאחרים ולתרום לקהילה לפנות לרכזת  

יס קבוע באופן מאורגן ההתנדבות של המועצה ולהצטרף למאות מהמתנדבים הפועלים כבר כיום על בס
המהווה עולם ומלואו עבור רבים אחרים. יש מקום לכל  הזולת, חלק ומסודר ובוחרים לקחת חלק קטן

 מתנדב והמגוון נרחב." 

 -בר ששת ציינה כי "כבר כעת נערכים באגף לימים הגשומים הבאים על מנת לוודא כי כלל התושבים
 .מחורף חם, נעים ובטוח"כולם ייהנו , צעירים, מבוגרים, בריאים ומוגבלים

 


