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 נוטעים באהבה

האגף לשירותי רווחה וקהילה ציין השבוע 
למען  "פלסאון"שנות התנדבות של עובדי  01

 פרדס חנה כרכור

לטקס המרגש הוזמנו המתנדבים, עובדי האגף וילדי 
 וירוקה במושבההמועדוניות אשר נטעו יחד חורשה חדשה 

ציין המדור לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה  11.2.11ביום שלישי האחרון, 
מה של עובדי פלסאון, מעגן שנות התנדבות מלאות עשייה ותרו 11במועצת פרדס חנה כרכור 

לאירוע המרגש הוזמנו עובדי האגף, מתנדבי ועובדי פלסאון וילדי המועדוניות בישוב מיכאל. 
 נטיעה משותפת של חורשה חדשה בכרכור.ל

עצים ניטעה בזוגות על ידי הילדים, העובדים והמתנדבים כאשר על  01-החורשה החדשה בת כ
 העצים ניתלו כרטיסי ברכה ותודה על הפעילות המבורכת.

 החורשה עצמה תתוחזק במשותף על ידי המועצה והמתנדבים כחורש קהילתי למען תושבי כרכור.

ראש המועצה, חיים געש שלח את ברכתו החמה למתנדבים הפעילים וציין כי  "יש לנו כמועצה 
קשר החם והדוק עם פלסאון,  פרדס חנה כרכור נכנסה לליבם והם נכנסו לליבנו. משך עשור הם 

מעורבות, נתינה והנכונות לתרום לפרט  -מממשים הלכה למעשה את ערכי ארץ ישראל היפה
 ולקהילה ."

ת האגף לשירותי רווחה וקהילה תמי בר ששת סיפרה בטקס את הצעדים הראשונים מנהל
שנים התדפקו על דלת  11לפני בערך  למעורבות הקהילתית של פלסאון בפרדס חנה כרכור: "

הם רוצים וצרכים משהו לעצמם. הפעם...  -בדרך כלל כשאנשים פונים אלי משרדי, כמה אנשים.
אותם אנשים הודיעו לי שהם עובדים  ב  "פלסאון   " מעגן מיכאל.  יה , אחרת. ותה  חויזאת  הי

הם רוצים לחלוק את  יחה  ומשגשגת  ובזכותה הקיבוץ כולו, חי ברווחה.ושפלסאון חברה  מרו
השפע שהם זכו לו עם אחרים, אנשים שזקוקים לסיוע ותמיכה. " המתנדבים הופנו למדור 

 ומעורבותם בישוב הלכה וגדלה משנה לשנה.לעבודה קהילתית בהובלתה של שרה אילון 

עשרות רבות של מתנדבים מכל המחלקות ומכל הדרגים פועלים כל העת בישוב.  : "בר ששת 
במועדוניות,  במועדון הקשישים האתיופים,  במועדון אדיס,  במועדון צמרת,  במועדון קנדי 

אולה ונווה מרחב. באירוחים אין ג –לשעבר,  בתכנית  גמלא,  אשה לאשה  ובימי ניקיון בשכונות 
ספור בקיבוץ ובבריכה והכל בתבונה, בסבלנות  ובסובלנות, באורך רוח  ובעקביות  ונחישות  
 ואהבה   גדולה  גדולה. זכינו להכיר אנשים נפלאים ואנו מודים לכם על כל השפע והאהבה." 
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