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 לכבוד:

 גרונו אבי מר

 השרון רמת עיריית ראש

 ה העירי 'מנכ"ל שורץ ערן באמצעות

 במייל.

 שלום, אבי

 ומוזיאון פעילות מרכז . המתנדב בית הקמת : לסדר הצעה

 של הקהילתיים המרכזים רשת מגוונים, בידי ומרוכז מלווה המופעל, להתנדבות עירוני מרכז קיים השרון ברמת
 בקהילה. העוסקת השרון רמת עיריית של הביצועית הזרוע בהיותה העיר,

 נושאים בשלל מתנדבים.ות 2500 כ- פעילים ובמסגרתם שונים התנדבות ארגוני 55 כ- פועלים העירוני במרכז
 דרך האישה מעמד בקידום המשך בדרכים, לזהירות ועבור ובטחון שיטור דרך סביבה מאיכות החל קהילתיים,

 ומתוך שונים פעולה שיתופי השונים, המתנדבים בין שילוב תוך הכל מד"צים, לפעילות ועבור השלישי לגיל סיוע
 .סוציו-אקונומי למעמד קשר וללא קהילתית ראיה

 ללמוד מגיעות בארץ מהערים ורבות הארצית ברמה ומופת דוגמא להתנדבות העירוני המרכז מהווה שנים מזה
 לבתי לקשישים, למבודדים, ולסייע להתייצב הראשון המרכז היה הקורונה בתקופת העבודה. ושיטות דפוסי את

 והמוקד המודל את העיריה אימצה (בהמשך רבים מענים מיידית שנתן ייחודי התנדבות מוקד והקים אבות
 לסיוע). רבות פניות למגוונים להעביר והמשיך מענים לתת החל העירוני

 ההתנדבות מארגוני נציגים.ות בהובלת יישובית התנדבות מנהלת לפעול החלה האחרונות השנתיים במהלך
 המוסדות ולמול עם המתנדבים עבודת של ותיאום הסדרה היה המנהלת לעצמה שקבעה היעדים אחד השונים.
 הרפז יואב מובילים זה יעד יישום את ועוד) הספורט אגודת מגוונים, ומחלקותיה, אגפיה על (העיריה השונים

 אקו-סיסטם. מועדת עמית ודניאל

 למתנדבים. ייעודי מרכז שאיו חיתה העיר, ראש בפני הוצגה ואף הועדה, מעבודת שעלתה המרכזיות הבעיות אחת

 אכסניה הן יהווה אשר ומתכללת ייחודית בתצורה מתנדב" "בית להקים הצעתי את המנהלת אימצה זו במסגרת
 ההתנדבות. ערך של וחשיפה לימוד מקום והן העיר למתנדבי.ות ראויה

 לנצלו אחרים, גם כמו שאפתי, רבות שנים מזה אשר קובי", כ"בית הידוע במבנה יוקם המתנדב שבית הצעתי
 ומרכזי. נגיש שהינו מקום העיר, במרכז ממוקם אשר מבנה שלו), במקרה ורוד (או לבן" "פיל להיות שיחדל בכדי

 למתנדבים ויעוץ ליווי הכוונה, הכשרה, תמיכה, המספק פיזי מקום מהווה אשר מתנדב בית קיים עיר בכל

 מגוונות. אוכלוסיות עבור עשייה לטובת ומפעיליהם

 מוזיאון של בתצורה ובעולם, בארץ בעיר, ההתנדבות, פעילות והצגת לתיעוד פעילותו את ייחד המתנדב בית

 : גמא לדו התנדבות,

 מתנדבים. ארגון של לפעילות תיוחד אשר תערוכה תקויים חודשיים מדי .1

 ובהווה. בעבר מצטיינים ומתנדבים העיר, ליקירי.ות המתנדב בית במוזיאון קיר יוקדש .2

 אמנות. עבודות באמצעות התנדבות לארגוני ומפגש תרומה ערבי .3
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 הכ(חוייכות כ(סלול של ובחירה כחלק ההתנדבות ערך והכרת התנדבות כ(יזכ<י הצגת תלכ(ידים, כ(פגשי
 ככלל. הבאים לדורות ההתנדבות ערך והנחלת כפרט האישית
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 : ההחלטה הצעת להלן אלו דברים נוכח

 ,מגוונים י11y ויופעל עירוני התנדבות ומרכז המתנדב ובית כמוזיאון ישמש קובי!/ בית 11 כ הידוע המכנה

 בתקציב ככר המכנה והרחבת שיפוץ לתכנון, הדרושים והמשאבים התקציב את למגוונים תקצה העירית

 ייעודית. בהעכרה ו;או תבוור כמסגרת

 בברכה,

 ~-ע--,.._ך
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