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שיפוצניקים ליום אחד-רוח טובה במושבה

רווחה וקהילה במועצה יחידת ההתנדבות באגף לשירותי 
  "סיירת תיקונים"ות פעיל המקומית מקדמת

מתנדבים, סייעו בשיפוץ דירת עמידר של אם  4בשבוע האחרון 
 חד הורית בדרך למרחב

יחידת ההתנדבות של האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור ממשיכה בגיוס מתנדבים 
מוביל המתנדב סיירת תיקונים אותה -למגוון הפרויקטים אותם היא מפעילה. בין הפרויקטים ביחידה 

סיוע בשיפוצים קלים לתושבים המטופלים במסגרת האגף באמצעות מתנדבים יובל אשל המעניקה 
 לשירותי רווחה וקהילה.

ביחידה מספרים כי בשבועות האחרונים פנה תושב פרדס חנה כרכור ליחידה ואיתו שלושה מחבריו 
נרתמה מייד ההתנדבות במועצה  לסייע בשיפוץ משמעותי של דירת תושב הנזקק לכך. יחידת בבקשה

 .בישובשל אם חד הורית ביתה רכשה עבורם את הציוד הנדרש לשיפוץ למשימה, איתרה הדירה ו

התייצבו  בשמם או בפניהם ארבעת המתנדבים, עובדי משרד ראש הממשלה, אשר ביקשו לא להיחשף
הורית המטופלת בשישה דרך למרחב, אם חד דיירת המתגוררת בבביתה של  האחרוןיום שישי בבוקר 
 ילדים.

המתנדבים עבדו יחד בדירה משך יום שלם,  תיקנו חורים, טיפלו בצנרת, סיידו וצבעו, התקינו רשתות, 
ניקו וטיפלו בליקויים במטבח ובאמבטיה. במהלך היום הצטרף למתנדבים בנה החייל של התושבת אשר 

 התרגש מהמחווה לכבוד המשפחה.

ות עת קיבלה התושבת המתגוררת בדירת עמידר, דירה מחודשת ונעימה בסוף היום עלה סף ההתרגש
 הודות למרצם נכונותם וליבם הרחב של ארבעת המתנדבים.

וציין כי "התברכנו בתושבים אשר ראש מועצת פרדס חנה כרכור, שמע על היוזמה היפה והמרגשת 
בשנים ההתנדבות הוקמה מרגישים ערבים זה לזה ומבקשים לתרום ולסייע בכל דרך שניתן. יחידת 

בכדי לרכז לארגן ליזום ולתמוך במגוון הפעילויות הקהילתיות של תושבים למען תושבים.  האחרונות
מדובר במעשים קטנים של אנשים עם לב גדול ורחב ואנו שמחים וגאים להיות חלק מפניה היפות של 

 המושבה שלנו"

האגף לשירותי רווחה וקהילה פועל בכדי פה כי מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה, תמי בר ששת הוסי
לעודד לחזק ולהעצים פעילות קהילתית בישוב, המדור לעבודה קהילתית והיחידה להתנדבות מתמקדים 

חיזוק קשרי קהילה, מעורבות קהילתית וסיוע לפרט. אנו יוזמים פרויקטים רבים לאורך כל –במטרות אלו 
 מעט מזמנם ולקחת חלק בפסיפס האנושי הנפלא בישוב. השנה וקוראים לתושבים להתעדכן לתרום 

, מספרת כי היחידה באגף מפעילה שתי חנויות ביגוד יד שנייה להתנדבות לימור אקהאוז, רכזת היחידה
המוכרות את הבגדים לנזקקים בשקלים בודדים, הכספים הצנועים מהחנויות ומפעילות מחזור הטקסטיל 

ן סיירת התיקונים. סיירת התיקונים של יחידת ההתנדבות באגף מופנים ישירות לתרומה לקהילה בה
לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית נעזרת בין השאר בפעילותה של עמותת "לבנות ולהיבנות" 

 המסייעת בשיפוצים קלים לשתי דירות שונות בחודש.



 /1722/2/21
, כאשר כיום תיקוניםשל סיירת ה אקהאוז קוראת לתושבי האזור להתנדב ולקחת חלק בפעילות החשובה

עלי ידיים טובות ולב רחב המעוניינים לתרום ישנה דרישה גבוהה לתיקוני חלונות ואלומיניום. "אקהאוז: ב
 -700-9009770לפנות ל מעט מכוחם, זמנם וניסיונם לאלו הזקוקים לכך מוזמנים



 


