אירועי פסח במעון חירום לנשים
בשבוע ההתנדבות שחל זמן קצר לפני פסח זכינו לקבל אדמה ,כלי עבודה ושתילים .בני השירות
הלאומי שפעילים במעון רתמו את כל ילדי המעון לעבודה של ניכוש עשבים ,עידור ושתילת שתילים
בגינת המעון.
בנוסף ,במעון בוצעה הדברה .ביום זה הנשים והילדים נהנו מפעילות מחוץ למעון ,ממנות פלאפל
שנשלחו אלינו באדיבות מישל פלאפל ומגשי מזון ממסעדת דוזאן.
רכזת החינוך של המעון תיכננה מסגרת פעילות חוויתית מעשירה לכל הילדים ששוהים במעון למשך
כל חופשת החג .קייטנת הפסח הופעלה ע"י רכזת החינוך ,מתנדבי שירות לאומי וסטודנטים
מתנדבים מדי יום במהלך שעות הבוקר ואחר הצהריים .הילדים נהנו ממגוון פעילויות כולל :פעילויות
יצירה שונות ,משחקים ,צפיה בסרט בקולנוע )באדיבות מעגל נשים חיפה( ,סדנת בצק סוכר
)שהופעלה ע"י מתנדבים מחברת גיאוכום( ,יום כייף בבריכת כדורים חדשה שנתרמה ע"י בז"ן ,יום
טיול בטבע ועוד.
בימים שלפני פסח גם הבית )המעון( התחדש .רכשנו וילונות ,כיסויי סלון ומפות חדשות לסלון וקיבלנו
מחברת בז"ן טלויזיות חדשות לסלון ולגן הילדים ,נגן  ,DVDמיקרוגל ובריכת כדורים.
לשמחתנו ,קיבלנו גם תרומות נדיבות של מוצרי מזון איכותיים ומגוונים כשרים לפסח מהחברות אי-
ביי ,אלביט ,בז"ן ,נקיונית עדי ,פליינג קרגו ,אחים סבאח וממשפחת יעלי .מוצרי המזון כללו :בשר,
דגים ,עוף ,ירקות קפואים ,ירקות ופירות טריים ,מצות ,ממרחים ,חטיפים וממתקים ,עוגיות ,מצות,
שתיה קלה ,בקבוקי תירוש ועוד .הכבודה הנהדרת הזו גרמה לכך שבכל ימי החג לא נשמעו קיטורים
על "חג המצות"....
כל הנשים נרתמו לפעילות המאומצת של נקיונות ובישול לקראת החג.
ההרגשה החגיגית התחזקה כאשר כל אשה זכתה לחבילת שי של מוצרי קוסמטיקה ,מתנת ביוטי-
טריט והפכה לאופוריה של ממש כאשר התבשרנו כי קבוצת גיאוכום החליטה לתרום למעון סכום
שמאפשר לכל אשה לקנות לה ולילדיה בגדים חדשים לרגל החג.
צוות המעון התרגש עד מאוד כשאחת הנשים ,שהתאפשר לה לצאת עם ילדיה לחוג את ליל הסדר
בבית משפחת המקור שלה ,הודיעה כי היא מוותרת על כך ,וכי היא וילדיה בוחרים לחגוג יחד עם
"משפחתם החדשה" את ליל הסדר במעון.
בערב החג התכנסו בסלון המעון כל הנשים והילדים כשהם לבושים בבגדים חגיגיים ויפים ,ומול
שולחן ערוך בכל טוב ,קראו בהגדה ,שרו ונהנו מארוחת החג.

