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'ביחד במסע' הינה תכנית בת מצווה קהילתית בהובלת מחלקת יחד יקנעם במתנ"ס ובשיתוף מחלקת החינוך בערייה ובתי הספר.

בע"ה



פסח בקהילה

משפחה מתנדבת ביחד
 ממשיכים במסורת ההתנדבות

 בין-דורית בהובלת היחידה
 להתנדבות שחרות ויחד יקנעם

במתנ"ס

פסח בבית הקהילה
 חגיגת אפיית מצות

קהילתית

קייטנות פסח
 ילדי צהרוני המתנ"ס נהנו מפעילות ערכית
לפסח בהובלת בנות השרות, הביתה ויחד.

האירוע התקיים בהובלת מחלקת יחד במתנ"ס והביתה.



חזרות ליום העצמאות
תענוג היה להיפגש ולהפגיש את הילדים המקסימים מכל בתי הספר 

והגנים לקראת טקס מעבר מזיכרון לעצמאות ולהתחבר לערכים היהודים 
ישראליים של הימים המיוחדים הללו עם קהילת יקנעם המופלאה.



יום הזיכרון לשואה ולגבורה
לזכור ולא לשכוח

זיכרון בסלון עירוני
השנה שמענו את סיפורה של ניצולת השואה

 
אסתר גורטלר מפי ביתה במפגש מרגש וחשוב.

 

מתעדים ביחד מורשת
 בהתרגשות גדולה נוער יקנעם היקר נפגש

 ושמע את עדותו המצמררת של תושב
 יקנעם ניצול שואה אברהם ויינרייך בסיום
פרויקט תיעוד קהילתי של שירים שכתב.

מפגשי זיכרון בסלון התקיימו בהובלת מחלקת יחד יקנעם במתנ"ס ומחלקת הנוער.



מפגשים קהילתיים-יום הזיכרון 

זיכרון בסלון קהילתי
 במקביל לזיכרון בסלון העירוני ולנוער

 התקיימו מפגשים קהילתיים בסלונים של
תושבי יקנעם. לזכור ולא לשכוח.

זיכרון בסלון לילדים
 לראשונה השנה ילדי יקנעם זכו למפגש
 מיוחד בבית הקהילה בהובלת הביתה,
 בש"ל ויחד במתנ"ס והתחברו לסיפור

  ההצלה של שרה בסון.

מפגש עם ניצולי שואה
 השנה ניצולי שואה מטעם מכינת תבור קיבלו
 שי וברכה מטעם מחלקת יחד במתנ"ס בכדי

להביע תמיכה ביום זה.



 זוכרים ביחד 

בונים עתיד ביחד
 גם השנה יחד עם ילדי ונאמני פותחים

 עתיד יצאנו למפגשים מרגשים עם ניצולי
שואה תושבי העיר.

זוכרים ביחד
 לקראת יום הזיכרון קיימנו מפגש קהילתי
עם אח שכול לשמוע את סיפורו ותובנותיו.



מזיכרון לעצמאות 
 יקנעם זכתה בהמוני תושבים שהיו שותפים ונהנו
מאירוע קהילתי עירוני ערכי מזיכרון לעצמאות.



ראש יהודי
 קבוצת נשים ייחודית הנפגשת אחת

לשבוע בשיח יהודי ישראלי מחבר ואיכותי.

מפגשים קהילתיים

שבת (ט) נשים גם יחד
שלוש קבוצות נשים הניפגשות ללימוד משותף 

בדרך יהודית - הזמנה למסע מסקרן של 
התפתחות אישית מתוך חיבור לטוב הקיים בך.

קפה עברית
 תושבי יקנעם דוברי רוסית נפגשת בהובלת

 מרכז צעירים ויחד במתנ"ס למפגשים קהילתיים
בשיח יהודי ישראלי.

יחד למובילי נוער
 מפגש מסכם השנה מחזון למעשה מחלקת
 הנוער ויחד יקנעם במתנ"ס  הודו למתנדבים
 על העשייה השנה וציידו אותם ברוח שליחות

להמשך הדרך.



יום ירושלים
חידון מקליקונים

 מסורת יום ירושלים חגיגית ביקנעם נמשכת בהובלת יחד במתנ"ס,
 מחלקת החינוך וכל בתי הספר לחידון מקליקונים חווייתי ערכי

ומשמח עם חידות, שירים וסרטונים על ירושלים.

יום ירושלים במתנ"ס
 יהודה אליאס התארח במתנ"ס יקנעם ושר עם תושבים. האירוע

 התקיים בהובלת מחלקת אירועים ובשיתוף יחד במתנ"ס.



פסטיבל שבועות
חגיגה קהילתית ענקית לקראת שבועות 

האירוע התקיים בהובלת מחלקת יחד יקנעם, אירועים ותרבות יהודית במתנ"ס, בנות שרות לאומי, מרכז צעדים, קופ"ח כללית, הביתה, צופים ופותחים 
עתיד.



'ביחד במסע' - מפגש סיום

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