מועצה אזורית לב השרון
בני דרור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף –
משמרת – נורדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה –
שער אפרים  -תנובות

04/03/19
ועדים יקרים שלום
שלום לכולם ,ערב חג פסח קרב ובא!
ככל חג אנו בפורום נשים ,אשר חרטנו על דגלינו ,לחתור לחוסן קהילתי ,לכידות והרחבת
הרשתות החברתיות במועצה ,מובילות ביוזמתנו ובשיתוף פעולה עם המועצה ,קהילת לב השרון,
ופרוטיאה בכפר ,פרויקט קהילתי התנדבותי של הכנת וחלוקת ארוחות חמות לחג.
הארוחות מיועדות לתושבי המועצה ,אשר מסיבות שונות כגון  -בדידות ,זקנה ,יכולות פיזיות
מוגבלות ו/או חוסר באמצעי בישול ,נבצר מהם לאכול ארוחה חמה בחג.
עד כה ,מיפינו מספר לא מבוטל של בתי אב בלב השרון העונים לקריטריונים ,וככל שאנו
מתקדמות אנו מבינות את החשיבות העצומה שבפרויקט זה ,גם המושבים של מקבלי המנות
מעידים על כך.
לטובת הצלחת הפרויקט ובהתאמה לאמונה הבסיסית שלנו בעוצמה של שיתופי פעולה ,אנו
זקוקות לכם בפרויקט זה ,בכל דרך שתמצאו לנכון ,ובפרט ,נשמח לקבל מידע על תושבים
שאתם חושבים שיכולים להיתרם מפרויקט זה ,או לתרום לפרויקט זה ,כמתנדבים.
* כאשר אתם מעבירים אלינו שמות ,יש להוסיף כתובת ,טלפון ומספר סועדים.
* אנו אוספים שמות של משפחות אשר יקבלו את המנות עד לתאריך ה20.03.2019
* חלוקת המנות תתבצע ב 18.04בין השעות  ,08:00-11:00יש לבדוק עם המשפחות שאכן
רוצות לקבל ,ושיהיה מישהו שימצא בבית בשעת החלוקה.
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