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'יחד יקנעם'

זהות יהודית ישראלית בקהילה

מתנ"ס יקנעם
עלון סיכום פעילות חודשים תשרי-כסלו  ,ספטמבר-דצמבר 2018

תודה מיוחדת לקבוצת התושבים השותפים הפעילים של 'יחד יקנעם'
הפועלים במשך כל השנה להצלחת הפעילות
שופר בפארק

תושבים רבים נהנו לפתוח את השנה
בסיפור ותקיעות שופר בפארקים ביקנעם ע"י מתנדבים
מהקהילה באווירה משמחה ומלאת התחדשות לקראת
השנה החדשה.
שתהיה שנה טובה ומתוקה !

סיור סליחות בצפת בטעם של פעם
בין ראש השנה ליום כיפור ,יצאו שני אוטובוסים ממתנ"ס יקנעם לסיור חווייתי
בסמטאות הקסומות והלוחשות סוד של צפת העתיקה .המשתתפים שמעו סיפורים
ואגדות על המקום ועל דמויות המופת שחיו בצפת והתבשמו מריחה המסתורי של
העיר בלוייו נגן .בסוף הסיור נסעו לקבר הרשב"י במירון .הסיור התקיים בהובלת
מחלקת נשים ו'יחד יקנעם' – זהות יהודית ישראלית מתנ"ס יקנעם.

יריד סוכות
מאות המשתתפים ביריד סוכות נהנו מאווירה
של חג סוכות עם מגוון דוכנים בהובלת בנות
השרות הלאומי ,פעילויות ערכיות ,משחקים
ברוח החג ,מכירת ארבעת המינים והופעה
מוזיקלית בשיתוף הקהל.
האירוע התקיים בהובלת מחלקת' יחד יקנעם'-
זהות יהודית בקהילה מתנ"ס יקנעם ,עריית
יקנעם ,האגודה להתנדבות ,המועצה הדתית
ומדרשת אור לנוער.

סדנת יין
לקראת השבת העולמית ,קיימנו במתחם קוקיט
במתנ"ס אלונים סדנת יין חווייתית הכללה
העשרה בידע נרחב בנושא עם סרטונים על
גידול והכנת יין ,המלצות וטיפים על צורת שתייה
ויינות מומלצים.
כל המשתתפים נהנו מאווירה נעימה של ביחד .
הסדנא התקיימה בחיבור למיזם שבת עולמית
ובהובלת מחלקת תרבות יהודית ומחלקת 'יחד
יקנעם'  -זהות יהודית ישראלית בקהילה
במתנ"ס.

מפגש חשיפה קבוצת לימוד שבת (ט( נשים
חדש במתנ"ס יקנעם!
נפתחה קבוצת לימוד לנשים בשילוב עקרונות
חשיבה הכרתית (שיטת ימימה); הענקת כלים
להתפתחות אישית ייחודית בהנחיית יהודית זמל.
כל המעוניינות להצטרף מוזמנות להרשם במתנ"ס.
הקבוצה פועלת בהובלת מחלקת' יחד יקנעם'
זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם
ומועצת נשים.

סיפורים על הדרך -חג הסיגד
זו שנה רביעית שאנו מקיימים
מפגש 'סיפורים על הדרך' לרגל
חג הסיגד בהובלת מחלקת 'יחד
יקנעם' -זהות יהודית ישראלית
בקהילה מתנ"ס יקנעם ,האגף
לשרותים חברתיים ועמותת
שחרות.
אנשים רבים מתרבויות שונות
נפגשו להכיר את התרבות
האתיופית וסיפורי עלייה מרגשים
על הקשיים והמסירות שהיתה
לעולים בדרך לארץ ישראל.
המשתתפים נהנו גם ממטעמי
העדה האתיופית שהתושבות
יקנעם מהעדה האתיופית הכינו
ומאווירה קהילתית מאחדת.

מעגלי שיח לנוער
לקראת ציון היום לרצח רבין ,קיימנו זו שנה שנייה מעגלי
שיח לנוער בנושא אחדות ואהבת חינם .
בני הנוער הרבים שהגיעו ממסגרות שונות הכירו
והקשיבו אחד לשני ולדעות שונות מתוך כבוד הדדי.
ההכרות והשיח בין בני הנוער מאפשר הבנה שגם אם
כל אחד מאתנו חושב ומתנהג לפי אמונותיו השונות ,רק
יחד עם כבוד הדדי נוכל לקיים חברה ישראלית מתוקנת.
מעגלי השיח התקיימו בהובלת 'יחד יקנעם' –
זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם
ומחלקת הנוער העירונית.

ראש יהודי
קבוצת נשים 'ראש יהודי' נפגשת
ללימוד משמעותי נשי אישי זו שנה
תשיעית המתקיימת ביוזמה ,בהובלה
ובבית התושבים.
במפגש ראש יהודי לומדים מתוך
שמחה ושייכות קבוצתית מקורות
יהודים ישראליים סביב ערכים של
אהבת העם והארץ בשיח אקטואלי
וקהילתי מחבר.

לומדים להתקרב
מפגשי 'לומדים להתקרב' יוצאים לדרך !
'יחד יקנעם' זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם יזם את
מפגשי 'לומדים להתקרב' בשיתוף ובהנחיית ארגון 'קרוב ללב' המפגישה
את ילדי והורי כיתות ג' מבית החינוך 'דליות' ובית החינוך חמ"ד 'הדסים'
חמישה מפגשים שנתיים כאשר חלק מהמפגשים יתקיימו באחד מבתי
הספר וחלק מהמפגשים יתקיימו במתנ"ס.
בתי החינוך הללו הינם קרובים גאוגרפית ולכן החיבור בין התלמידים
חשוב גם להמשך קשר של שכנות .הילדים מאוד התרגשו לקראת
המפגש הראשון וחיכו להכיר ילדים מבית ספר שונה .הם למדו להכיר
אחד את השני ולגלות את השוני והדמיון ביניהם.
ערך הסובלנות והפתיחות להכרת השונה עומד במרכז הפרויקט ואנו
מאמינים שרק מתוך היכרות נעימה נוכל יחד לבסס חברה ישראלית
בריאה ושמחה .תודה למנהלת עופרה הירש ולמנהלת יפעת כוכבא ,
לצוות החינוכי של בתי החינוך 'דליות' וחמ"ד 'הדסים' ,להודיה קירמאיר
ולמדריך מתן עדני מפרויקט 'לומדים להתקרב'.

ערב חשיפה לפרויקט שחק לבני מצווה
התקיים ערב חשיפה להורים לתכנית בר/בת מצווה .בתכנית של
 10מפגשים של ילדי בר ובת מצווה ,כאשר הרעיון הוא ליצוק
תוכן ערכי בשנה משמעותית זו בחוויה קבוצתית.
 3מהמפגשים הינם מפגשים גם עם ההורים כאשר בסוף יש טיול
מרגש של ההורים והילדים לירושלים עם חגיגת בר/בת מצווה
קהילתית.
הפרויקט הינו בהובלת 'יחד יקנעם'  -זהות יהודית ישראלית
בקהילה מתנ"ס יקנעם ,החברה למתנ"סים ,מחלקת הנוער
העירונית ופרויקט שחק על שם הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק ז"ל.

פעילות בצהרוני בתי הספר
ילדי צהרוני מתנ"ס של בתי הספר זוכים כל שבוע לפעילות ערכית
חווייתית בשיח יהודי ישראלי.
הפעילות מתקיימת מטעם 'יחד יקנעם' ובהובלתן של בנות השרות
הלאומי מהאגודה להתנדבות בעם.
חשוב לנו שהילדים ילמדו בצורה חווייתית ערכים כמו משפחה ,חברות,
אהבת הארץ ,חגים ושמחה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות.

אירועי חנוכה:
משפחה מתנדבת

מיזם התנדבותי מרגש בו "משפחה מתנדבת" יוצאת להדליק
נרות חנוכה עם קשישים בקהילה ,בהובלת המדור הקהילתי
באגף לשירותים חברתיים בעירייה ,עמותת שחרות ו`יחד
יקנעם`  -זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם.
במסגרת התכנית ביקרו ,במהלך החנוכה ,כ  20משפחות
מתנדבות ,הורים וילדים ובנות שרות לאומי בביתם של
קשישים תושבי יקנעם ,הדליקו יחדיו נרות לחג ונהנו מזמן
איכותי משותף ביחד .טרם הגעתם למפגש בבתי הקשישים
השתתפו המשפחות במפגש הכנה מטעם ארגון "יום אחד"
וש"ש של עמותת שחרות ,בו עברו הדרכה על הכניסה לבתים
וכן הכינו חנוכיות וסביבונים מחומרים ממוחזרים בשביל
להביאם לביקור הקשישים בחג.
"הם גידלו אותנו ,חינכו ,אהבו ,טיפלו ,ובנו לנו את הארץ
ועכשיו כשהם כבר מבוגרים ,חלקם נותרו לבדם .ניתנה לנו
הזכות להדליק חנוכייה עם אישה מקסימה וחמה שפתחה לנו
את ביתה ואת ליבה .בואו נחנך את הדור הצעיר לאהבת הארץ
ולכיבוד הורינו וסבנו" כך כותבת משפחת משבך ,אחת
המשפחות המתנדבות.
`יחד יקנעם`  -זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם,
המדור הקהילתי באגף לשירותים חברתיים בעריה ועמותת
שחרות ,רואים את החיבור הבין-דורי והערך ההתנדבותי חשוב
במעלה עליונה עם החיבור למורשת ישראל.

צעדת לפידים
מאות אנשים הגיעו לצעדת הלפידים
שהתקיימה מרחבת היכל תרבות עד
לפארק חופז עם לפידים והאירו את העיר
יחדיו.
בפארק חופז הדלקנו נר ראשון של חנוכה
עם חב"ד ,שרנו ואכלנו סופגניות והכל
בשמחה ,ביחד ובאור גדול.
האירוע התקיים בהובלת מחלקת 'יחד
יקנעם'  -זהות יהודית ישראלית בקהילה
מתנ"ס יקנעם ,מחלקת הנוער העירונית,
מחלקת אירועים העירונית ובעזרת
המשטרה ואיחוד הצלה.

הפנינג חנוכה
במתנ"ס אלונים חגגו הורים וילדים
את חנוכה בהפנינג עם הפעלות והצגה לילדים.
הילדים כתשו זיתים והפיקו שמן זית ,
נהנו מהפעלה מוזיקלית ברוח חנוכה
וראו הצגת ילדים.
האירוע התקיים בהובלת מחלקת אירועים במתנ"ס
ומחלקת 'יחד יקנעם'.

סיפור חנוכה ביוגה
בבתי הספר והגנים של חופש חנוכה מטעם
פרויקט ניצנים בהובלת המתנ"ס והעריה
הילדים זכו בפעילות ייחודית של סיפור חנוכה
דרך יוגה בהנחיית אביבה לוריא והצוות שלה
מטעם מחלקת 'יחד יקנעם'  -זהות יהודית
ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם.
הילדים חוו את משחקי האור והחושך ,כאשר
האור ייצג את המידות טובות של סובלנות
ואהבה ,כך הילדים למדו להבדיל בין ערכי
האור והחושך ונהנו להציג את סיפור חנוכה
דרך לימוד יוגה.
אנו שמחים להנחיל לילדים ,בתוך המערכת
הפורמלית והבלתי פורמלית ,ערכים חשובים
בדרך חווייתית ומהנה.

בניין מדליק יחד
השנה קיימנו לראשונה פרויקט 'בניין מדליק יחד' בו כאלף תושבים
הדליקו נרות במשותף וחוו מפגש מיוחד ומאיר עם שכניהם.
תושבים שנרשמו לפרויקט קיבלו סופגניות כמספר המשתתפים,
ערכה חגיגית הכוללת חנוכייה ומשחק הכרות מטעם ארגון 'קרוב ללב'.
התגובות של התושבים מהשכונות השונות היו נלהבות ומפרגנות.
מפגשים אלו היוו הזדמנות מצוינת לחבר בין שכנים ואנשים מקהילות
שונות ורקע שונה למפגש מהנה ומאחד.
הפרויקט התקיים בהובלת מחלקת 'יחד יקנעם' – זהות יהודית
ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם ,המחלקה לשרותים חברתיים
בעריה ,תרבות יהודית במתנ"ס ,ארגון 'קרוב ללב' ועמותת שחרות.
מתגובות המשתתפים:
תודה רבה😊 על הסופגניות

רצינו להודות על ההזדמנות

והערכות לחנוכה ,היה מוצלח

(והדחיפה) להדליק נרות יחד
עם השכנים .נפגשנו אתמול והיה
ממש שמח ומקרב.

תודה לכם על הרעיון
המדהים שיצר מפגש בין
שכנים שעד עכשיו אפילו
לא ידעתי את השמות
שלהם!..

ביותר ושמח אנחנו הילדים
והמבוגרים מודים ביותר
ואומרים תודה ,חג חנוכה שמח!

אנחנו רוצים להודות למחלקת 'יחד יקנעם'
זהות יהודית ישראלית בקהילה במתנ"ס
ולמחלקה לשרותים חברתיים בעירייה
ותרבות יהודית על הארגון המדהים של
פרויקט בניין מדליק חנוכיה .קיבלנו ערכה

עשינו הכרות ,היתה

מושקעת ומהודרת וסופגניות טעימות

אוירה מקסימה ומחכים

ונפגשנו כולנו להדלקת נר משותפת .היה

למפגש הבא...

חוויה מאירה ומעצימה ,במיוחד לילדים .חג
שמח לכולם.

יקנעם
כל

ד

תודה לכן! אז ככה...
הדלקנו נרות ,חילקנו סופגניות ופתחנו
בתודה למארגנים .סיפרנו שכ 40בתים
משותפים מדליקים יחד ביקנעם.
שיחקנו במשחק הסביבון ,כל משפחה

היה מאוד נחמד.

שהשתתפה בתורה הציגה את עצמה כאשר

הזדמנות להכיר ולדבר.

המשחק החברתי נתן הזדמנות להכיר

מה שלא יוצא ביומיום.

את השכנים .הכרנו בין הילדים לפי אותו
יוזמה מקסימה וגם

שנתון.

הערכה!
מההכרות עלו גם כל מני כישרונות של
השכנים ועלתה יוזמה לצבוע יחד את
חדר המדרגות ולצייר ציורי קיר.

תודה רבה על היוזמה,

כולם אמרו שהמפגש הזה הותיר עם

נהנינו מאוד,

לעוד...

תודה רבה!

דיירי הבניין אמרו שהיה
מאוד מחמד ,אווירה נעימה
והרגישו את חג חנוכה ועכשיו
מרגישים קרוב יותר ! רעיון
מקסים ! יישר כוח ! הרבה
אור ושמחה !

לפרטים :שלומית ובר ,מנהלת מחלקת 'יחד יקנעם'-
זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ"ס יקנעם
052-8990013 zeht@yokneam.matnasim.co.il

