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מערך מתנדבים נעבור את זה ביחד ממשיך  –כשקהילה והתנדבות נפגשים 

'  נעבור את זה ביחד'מערך המתנדבים 

ממשיך לפעול עם  יקנעםס "מתנ

:  מתנדבים מהקהילה בתחומים שונים

השמשת, שינוע צרכים שונים לנזקקים

חבר טלפוני  )לותיקקו , ניידים בקהילה

מענה  , המשחקים(ן)קורו, (ה\לקשיש

משלוח לאנשים  , טכנולוגי לקשישים

.  בבידוד ועוד

ס  "מערך המתנדבים פועל בהובלת מתנ

יחד  'עמותת שחרות ומחלקת , יקנעם

.'יקנעם



בעקבות מסעותיו  מהרצאה וירטואלית תמונות 

של הרב בירנבוים בין מאות קהילות יהודיות 

.  צאצאי אנוסים ושבטים אבודים, גדולות ועלומות

.האירוע התקיים בהובלת יחד אור תורה סטון

משתתפים הרבים שנהנו במסע המרתק  לתודה 

.ביחד

יהודי עולמי

תמונות ממפגש בזום  

שהתקיים בנושא 

התמודדות עם ייאוש בשיח 

ר  "יהודי ישראלי בהנחיית ד

.יחיאל הררי

שמחים מאוד על תגובות 

ישר  "התושבים הנלהבות 

כוח על כל הפעילויות  

שאתם מייצרים המתאימות  

''.לתקופה זו

ר יחיאל הררי"ד-התמודדות עם ייאוש בשיח יהודי ישראלי



יחד למובילי נוער

יחד למובילי  'תמונות ממפגש 

.סוגרים שנה-' נוער

סיכמנו את המפגשים  

והפעילויות שחווינו יחד השנה  

עם מסקנות לשימור ושיפור  

.בעתיד

במפגש קיימנו לימוד ושיח יהודי 

.ישראלי בנושא קבלה ונתינה

יחד  'המפגש התקיים בהובלת 

זהות יהודית ישראלית  -'יקנעם

ומחלקת יקנעםס "בקהילה מתנ

.הנוער העירונית

מצפים כבר להיפגש בשנה 

!הבאה



קפה חברותא  

תמונות ממפגש בזום של קפה חברותא בנושא ערבות הדדית התנהלות  

.כלכלית בשעת משבר

בעקבות המצב קיימנו מפגש משמעותי בהנחיית ארגון פעמונים אשר כללה 

.קווי התנהלות נכונה עם טיפים רלוונטיים לתקופה זו

זהות יהודית ישראלית  ' יקנעםיחד 'המפגש התקיים בהובלת מחלקת 

ס ועמותת  "מרכז צעירים ותחום ההתנדבות במתנ, יקנעםס "בקהילה מתנ

.שחרות

ס"פעילות ערכית בצהרוני בתי הספר של המתנ

תודה לבנות השרות  

הלאומי שהעבירו לאורך  

כל השנה פעילות  

ערכית בנושא כיבוד  

זהירות בדרכים , הורים

ועוד בצהרוני 

של בתי הספר  ס "מתנ

יחד  'מטעם מחלקת 

'  יקנעם

.  ס"במתנ



סיור וירטואלי למנהרות הכותל

!אהבה זה כל הסיפור 

גם בימים אלו ולקראת תשעה באב קיימנו 

מפגש זום מרגש עם עשרות בני נוער 

מקסימים בהנחיית עפר בר כוכבא בנושא  

.אהבת חינם

אנו בטוחים שדווקא בימים אלו שחשיבות 

,  האהבה והנתינה הקהילתית ניכרת בשטח

.הנוער ימשיך לתת ולהיתרם

' יקנעםיחד 'המפגש התקיים בהובלת מחלקת 

ס  "זהות יהודית ישראלית בקהילה מתנ-

.ומחלקת הנוער העירוניתיקנעם

אירועי תשעה באב

מפגש ושיח במרכז יום לקשיש  

עמותת סחלב בנושא אהבת חינם 

ותשעה באב בהנחיית חנן כספי 

' יקנעםיחד 'מפעילי הקהילה ו

.ס"במתנ

.תודה על השותפות המרגשת

בתשעה באב תמונות מסיור וירטואלי שהתקיים 

!איש 180במנהרות הכותל בהשתתפות 

ס  "מתנ' יקנעםיחד 'הסיור התקיים בהובלת מחלקת 

.יקנעם

:חלק מתגובות תושבים הרבות

מוסבר  , מופלא, הזום במנהרות הכותל היה מרתק-

בבהירות רבה ומאד ממחיש כל פרט גם לצעירים  

הסיפור האישי של שלמה היה מרגש . שבינינו

.  ישבתי עם בעלי ונכדתי וכולנו התפעמנו. ומחזק

!!יישר כוח. היה מעניין מאוד! תודה רבה

תודה על הסיור-

היה ממש מרתק מרגש ומקצועי

.הכלגדול על כחהיה ממש מעניין יישר ! תודה -

מפגש ושיח  

בהנחיית חנן כספי 

במרכז יום לקשיש 

סיור וירטואלי  

במנהרות הכותל

מפגש זום לנוער 

-"אהבת חינם"על 

עופר בר כוכבא



(בהשראת ימימה)לימודי חשיבה הכרתית 

יחד  'מטעם מחלקת , יקנעםמזה כשנתיים מתקיים במתנ״ס 

משותף לנשים הטרוגניות בהשראת ׳חשיבה  לימוד ',יקנעם

.זמלבהנחייתה של יהודית ( תורת ימימה)הכרתית׳ 

-מפגשים ייחודיים אלו מחברים נשים ממגוון הקשת הישראלית

,  נוכחות, יהודית ללימוד שייעודו לחיות חיים מתוך הכרה

כיום יש כבר שתי . בחירה ואהבה, אמת, התקרבות, קשיבות

!מוזמנות להצטרף. קבוצות פרונטליות ואחת וירטואלית

קבוצת ראש יהודי

קבוצת ראש יהודי נפגשת גם בזמנים אלו פעם  

בשבוע ללימוד קהילתי בשיח יהודי ישראלי  

.  בהתאם להוראות משרד הבריאות

את סיום השנה בחרנו לסיים במפגש משמח ליד 

.  נגינה ושירה, הים עם לימוד

, לכל הפעילות בקבוצהתודה 

!הבאהכבר לשנה מצפים 



'  יקנעםיחד 'תמונות ממפגש זום שאירח 

.חג האהבה, ו באב"ס לקראת ט"מהמתנ

אלעד  , יקנעםהיוזמה קהילתית של תושב 

שנתן לנו  , מנהל אומנות הקשר', יעקובוביץ

הרצאה בנושא מה זאת אהבה וכיצד ניתן  

.יציב לעתידלבנות קשר 

התנהלות כלכלית נבונה לקראת החגים

הרצאת זום חשובה בהובלת יחד אור תורה  

החגים  תקופת . סטון עם ארגון פעמונים

הוצאות כספיות מרובות  עימהמביאה 

ולמדנו כיצד ניהול כספי בתבונה יכול 

.להשפיע על יציבות כלכלית משפחתית

באבו''ט? האם אתה פנוי לקשר



נפגשים לסליחות ביחד

בסיור סליחות וירטואלי על ירושלים עם  

פיוטים ושירים  , קי לוי טעמנו סיפורים'ג

חודש אלול לקראת השנה  באוירת

.החדשה

יחד 'תודה מיוחדת לקבוצת התושבים השותפים הפעילים של מחלקת 

.הפועלים במשך כל השנה להצלחת הפעילות' יקנעם

!עם הרבה ביחד, שנה טובה ומתוקהלכולם אנו מאחלים 

זהות יהודית ישראלית בקהילה  -'יחד'קהילתית ומנהלת מחלקת סית''עו, שלומית ובר: והצטרפותלפרטים 

052-8990013. יקנעםס ''מתנ


