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ט"ו בשבט מסמל את החיבור לארץ ולציונות .קיימנו מפגש
זום מרגש בנושא מבצע יונתן שהתקיים בשותפות עם מרכז
סיור ולימוד גליל.

בחידון הציונות למשפחות עלתה משפחת פאר
קריינר תושבי יקנעם שלנו לחידון הגמר הארצי
שיתקיים ביום העצמאות! החידון המקומי התקיים
בשותפות המועצה הציונית סניף יקנעם.

ט''ו בשבט
לקראת ט"ו בשבט תושבי
יקנעם זכו בין המקומות
הראשונים בתחרות יחד
הארצית .ברכותינו!
בהתרגשות גדולה הפגשנו את ילדי תכנית פותחים
עתיד המדהימים עם ניצולי שואה תושבי העיר עם
נתינת עציץ לט"ו בשבט.

בט"ו בשבט השתתפו משפחות בחידון הקהילתי
שהכינו בנות השרות הלאומי האלופות ואור לנוער.
עם נתנאל אלינסון ואורי וייל

פברואר יוצא מן הכלל

יחד עם מחלקת הנוער קיימנו
מפגש זום מרגש עם סיון גתי
המדהימה ששיתפה אותנו
בסיפור האישי שלה עם
תסמונת הטורט והחיבור עם
ההתמודדויות של כולנו.

מפגש קפה חברותא יוצא מן
הכלל בשיתוף עמיתים
במופע סטנדאפ לא נורמלי עם
הדס ודודו בנושא בריאות הנפש
מזווית של המתמודד
בשיתוף תכנית עמיתים
במתנ"ס

תודה לכל המשתתפים
ולתמונות היוצאות מן הכלל
ששלחתם!

פורים

ובמיוחד לילדים של צהרוני בתי
הספר של המתנ"ס שקיבלו
ערכות מושקעות ומשמחות
לפורים בשיתוף בנות השרות
הלאומי ואור לנוער.

לקראת פורים קיימנו סדנת אמהות
בהנחיית הילה שגיב מטפלת
בפסיכודרמה .הסדנא איפשרה לנו
לאוורר רגשות מהאתגרים השנה
ולהגיע בשמחה לפורים.
.

ממשיכים את המיזם המהמם
שהפקנו מהסגר הראשון השנה
– משפחה משחקת ביחד!
הכנו באהבה לקהילה עם בנות
השרות לאומי ערכה מדהימה
של משחקים מהנים וערכיים
לפורים.

פורים

גם השנה קיימנו בזום אירוע מגילה
בקהילה בהובלת יחד הארצי או"ת.
מצפים כבר להיפגש בקרוב פנים מול פנים
באירועים קהילתיים בעיר.
.

השנה השתתפו במיזם המשותף עם היחידה
להתנדבות ועמותת שחרות  90משפחות (!)
באריזה ונתינת משלוח מנות בפורים לקשישים
ותיקי העיר .התגובות מרגשות ומשמחות מצד
הנותנים והמקבלים גם יחד.

פורים

איזו התרגשות לראות את השמחה של  100חיילים יקרים
שמקבלים מאיתנו משלוחי מנות בשיתוף פעולה פורה עם
החטיבה לחדשנות ומנהיגות אורט אלון יקנעם.
החיילים שמחו מאוד בקבלת החבילות והמכתבים !!

.

כיף היה לראות את התמונות של הילדים הרבים
המחופשים בפורים ולהרגיש את אווירת פורים
בסרטון הקהילתי.

מפגשים קהילתיים

קבוצת ראש יהודי נפגשת גם
בזמנים אלו פעם בשבוע ללימוד
קהילתי בשיח יהודי ישראלי
בהתאם להוראות משרד
הבריאות .קבוצת לימוד זו במיוחד
בתקופה זו ממשיכה להוות חיבור
קהילתי מבורך.
.

מפגשי לימוד ייחודיים אלו מחברים נשים
ממגוון הקשת הישראלית-יהודית בהנחיית
יהודית זמל .הלימוד המשותף מאפשר
התפתחות אישית ומזמין את הלומדות לחיים
מתוך הכרה ,נוכחות ,קשיבות ,התקרבות,
אמת ,בחירה ואהבה .בתקופה זו אנו
מקיימים גם קבוצה של מפגשים בזום וגם
במתנ"ס.

משמח ומרגש היה להיפגש באוויר
הצח ביער הקהילתי לקראת פסח.
תודה ליקיר שחף על הנחיית הבוקר
זמר אשר התקיים בהובלת מחלקות
אירועים ,יחד והיחידה להתנדבות
במתנ"ס ,היחידה הסביבתית בערייה
וקק"ל.
.

פסח

משפחות רבות התנדבו להכין משלוחים ולחלק לקשישים
ותיקי העיר במיזם בשיתוף היחידה להתנדבות במתנ"ס
ועמותת שחרות .ישנן משפחות הממשיכות להיות בקשר
בינדורי מבורך עם אותם קשישים מחגים קודמים.
.

השנה תרבות יהודית ומחלקת יחד במתנ"ס
והערייה ערכו וחילקו ערכה מושקעת עם הגדת
פסח קהילתית ומשחק משפחתי מהנה לתושבי
יקנעם .תודה לכל המתנדבים הרבים באריזת
הערכות המשמחות לחג.

פסח

ממשיכים את המיזם המרגש ,והפעם החיילים היקרים באו אלינו
לבית הקהילה להתנדב במיון וארגון כל הצעצועים שהקהילה תרמה
לנזקקים .כיף להרגיש את הקשר ההדדי החם שנוצר עם באפ צפון
אליקים בנתינה וקבלה הדדיים.

יחד או"ת קיים סדנאות לעורכי סדרים בשפה עברית,
אמהרית ורוסית .משמח לראות את ההענות של תושבים
מכל מני עדות וקהילות שמשתתפים במפגשים ביחד.

.

תודה לכל השותפים הטובים בעיר לעשייה קהילתית משמעותית ותודה
מיוחדת לקבוצת התושבים השותפים הפעילים של מחלקת 'יחד יקנעם'
הפועלים במשך כל השנה להצלחת הפעילויות.

פגישת חשיבה תושבים פעילים
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