א' אדר א' תשע"ד

בס"ד

משנכנס אדר מרבים בשמחה

ממשיכים ל"עלות במעלות" -גרעין מעלות ממשיך לגדול ולצמוח  ...משפחות חדשות הגיעו (ברוכים הבאים) ,משפחות נוספות מצפות
להיקלט ,עשייה קהילתית מבורכת מתרחשת כל הזמן :פעילויות לילדים,עשייה של חסד ,שמחות ואירועים ,ערבי קהילה וכמובן S.M.S
בלי הפסקה!!! ננסה לספר קצת על מה שהתרחש לאחרונה וגם על התוכניות לעתיד הקרוב:

פעילויות לילדים:





חגים -לכבוד חנוכה וט"ו בשבט התקיימו בביה"כ סדנאות יצירה מקסימות לילדים ,יישר כח לכל
המתנדבות ובמיוחד למיכל שליו.
"בת מלך" -הבנות הנהדרות לקחו יוזמה ומקיימות מפגש שבועי לילדות ,מקווים שתהה זו תחילתה של
תנועת נוער משגשגת.
"מתמידים" -לימוד יומי לילדים בבית הכנסת ,יישר כח לרב יוסף גז שיזם ומלווה את הרעיון המבורך.
ערבי ר"ח לבנים -אצל משפ' שדו  ,יישר כח למשפ' שדו על היוזמה.

פעילויות נשים:






ערבי ר"ח -קודם כל תודה לליגד בכר שבמשך השנתיים האחרונות ניצחה על ערבי ר"ח לנשים וכולנו נהנינו
מהתוצאות!...
בחודשים האחרונים נפגשנו לחגוג ביחד אירועים משמחים -מסיבת נשים ליפעת שלנו שהתחתנה  ,ימי הולדת לחברות
ועכשיו מתכוננים לערב ר"ח אדר א' – מסיבת ריקודים שתתקיים אי"ה ביום א' בכפר ורדים.
מלווה מלכה לנשים אצל משפ' להב -יישר כח דפנה על היוזמה.
סדנת רפואה לנשים -התקיימו מפגשים מרתקים עם ד"ר מיכל בנושאי רפואה.
סדנת הנחיית הורים עם איילת שביל.

פעילויות בקהילה:



מלווה מלכה לגברים -אצל משפ' שדו  ,יישר כח למשפ' שדו על היוזמה.
נפגשנו אצל הרב ניצני ודיברנו על חזון הקהילה והאפשרות להרחיב את העשייה המשותפת לתועלת הפרט והכלל.
משם המשכנו למפגשים נוספים עם ניתאי שרייבר אצל סלע ואח"כ אצל שיקורצי  .לגבי התהליך המבורך והחשוב הזה
תקראו בהמשך.

פעילות חסד:



נעם שביל והצוות המוביל ממשיכים ומרחיבים את מעגל החסד – סיוע למשפחות נזקקות וגם פעולות נוספות.
הגב' לאה כהן מרחיבה את הגמ"ח יולדות ודואגת שכל אחת גם תקבל ניקיון ועוד פינוקים....

תלמוד תורה:


ממשיכים בעשייה החינוכית ...והשבוע התקיימה מסיבת חומש מכובדת ומרגשת.

"נטיעות" :להזכירכם אנחנו חלק מרשת של קהילות וחשוב לדעת שנעשות פעילויות רבות הקשורות בכך .הרב ניצני מונה
ליו"ר ועד "נטיעות" ויונתן להב לרכז "נטיעות" צפון .הם מייצגים אותנו ואת שאר בעלי התשובה מול הממשלה ,קרנות וארגונים ,
ופועלים לקידום החזון.
ברמה העירונית :אנחנו בקשר עם העירייה  ,עם קרן חסד ,עם בית הספר ועוד  .במטרה לקדם שיתופי פעולה ואינטרסים
משותפים .כך למשל ,הגשנו דרך העירייה בקשות ל"יום המעשים הטובים" של שרי אריסון שמוכנה לתרום לפעילות ולמען
החברה והקהילה  .ועד ההורים שלנו בבית הספר "באר חיים" מקדם יוזמות חשובות מול ההנהלה והעירייה.

ובקרוב:







מחדשים את שיעורי התורה לנשים -פרטים בהמשך.
מסיבת ר"ח לנשים באדר א'
מסיבת פורים לנשים
חלוקת משלוחי מנות בשכונה  ,ועדלאידע בפורים...
"שבת הגדול" -יוצאים כמו בשנה שעברה לנופש (דרושים מתנדבים ומתנדבות להפקה הזו -נא לייצור קשר עם אגט
כהן).
בקרוב פעילות נוער אקולוגית לבנים  ,פעילות לבנות בגילאי ד' -ה'.

גיבוש יזמות קהילתית – על התהליך וההמשך...
קהילת עולים במעלות הגישה לעיריית מעלות בקשה לקבל שטח שבו תוכל להפעיל את הנוער שלנו לטובת הקמת פארק
אקולוגי.
העירייה התלהבה מהרעיון והודיע לנו שהיא מעמידה לרשותנו שטח של מעל  20דונם בוואדי בין הזיתים לסביונים.
במקביל התחלנו בתהליך של חיזוק האיתנות הכלכלית בקהילה עם ניתאי שרייבר שמתרקם לכיוון של הקמת מיזם קהילתי
שישלב כישרונות של חברים בקהילה לעשייה שתוכל לספק פרנסות לחברי הקהילה ולתרום לחברה.
כרגע נראה שהשטח שקיבלנו יכול לשמש כמקום להגשמת החלומות של אנשים בקהילה.
במפגש עם ניתאי נקבעה פגישה למחרת עם כל מי שחושב לפתח מיזם כלשהוא והגיעו כ –  10אנשים ,להלן חלק מהרעיונות
שנזרקו בפגישה :
.1
.2
.3
.4

חווה חקלאית אורגנית ,פינת חי – עבודה עם נוער ,בתי ספר
עבודה עם זקנים  /ילדים אוטיסטים  /עבודה עם מכורים לשעבר להתפתחות מקצועית
רכיבת שטח והדרכת טיולים
מקום הוליסטי – גוף  /נפש  /אומנות

ניתאי הגדיר את תהליך העבודה לפיתוח המיזם :
.1
.2
.3
.4
.5

הקמת צוות מוביל למיזם
הקמת צוותי עבודה לפי נושאים
הגדרת הרעיון – חזון
תוכנית עסקית
תוכנית עבודה בשלבים

ביום חמישי הקרוב ניתאי מגיע אלינו ל :
 .1סיור בשטח המדובר
 .2פגישה עם הצוות שיוביל את הקמת המיזם
 .3פגישה עם אנשים שמעוניינים לפתח רעיונות חדשים או כהמשך לרעיונות מהפגישה הקודמת.
כל מי שמעוניין להיות קשור לצוות המוביל או לצוותי המשנה או בכלל נא להיות בקשר עם נועה ניצני עד יום רביעי.
ניתן להצטרף לכל שלב .

עדכון קהילתי – גרעין "עולים במעלות"
פינת המזל -טובים:




לזוג שיקורצי -יפעת ושחר מזל טוב ושמחים שאתם איתנו כאן ביחד!!
ב"ה לידות ויולדות :קימחי ,שביל ,כהן ,שדו  ,בכר  -המון מזל טוב!!!!!!
והשבת בשמחה נחגוג ונברך את בנימין דניאל להב ומשפחתו לרגל בר המצווה .

כל הברכות לכם ! וכן ירבו שמחות!
הודעות:















גמ"ח כרית לברית ,חוג פרטי לגיטרה ,טיפולים ברפלקסולוגיה ופרחי באך ← ליגד בכר 050-4457869
תופרת ומעצבת בגדי נשים וילדות בהזמנה אישית בנוסף עושה תיקונים לבגדים ,תפירת וילונות וכריות ←
ענבל שחר .0547-240661 ,04-9573258
חוג דרמה לימוד משחק לנערות בכיתות ח'-יב' בהנחיית איילת שביל ₪ 120 ,לחודש ←לפרטים
דינה ברעם 04-9849501
חוג ציור לבנים -נפתח חוג ציור איכותי ומאתגר לבנים כיתות ה' ,ו' ,ז' החוג מיועד לאלו שאוהבים ורוצים ללמוד לצייר.
הלימוד ייתן עקרונות ברישום ,פרספקטיבה ,נפחים ,אור וצל ובהמשך עבודה עם צבע לפרטים והרשמה
זהר שחר .0547-240628 ,04-9573258
מתנות מקרמיקה -אומנות יחודית עבודות יד לחתונות  ,ימי הולדת והזמנות אישיות ← דפנה להב .050-4031091
הדרכת הורים לנשים -אנו מעוניינים לפתוח סדנה לאמהות בהדרכת איילת שביל פרטים והרשמה אצל מזכירת הת"ת
הגב' לוגסי .
פיתוח קול – חוג פיתוח קול לנשים –בוקר ,ולנערות – אחה"צ .בחוג נלמד :שירה נכונה ,בצלילים מכוונים ,בקצב וברגש
וכן מחול אתני -חוג המשלב תנועות מהמזרח הקרוב והרחוק ,קלאסי ופולקלור ,יציבה נכונה ,קואורדינציה ,זרימה,
קצב ,ורגש .הקבוצה לנשים -בוקר ,עלות  ₪ 150לחודש לפרטים והרשמה דינה ברעם ← .04-9849501
הדרכת הורים לגברים -ב"ה נפתחת סדנת הדרכת הורים לגברים בלבד בימי שלישי עם הרב בזק .הסדנה מסובסדת
ע"י קרן וולפסון .פרטים והרשמה יוסף גז  052-7655147מס' המקומות מוגבל.
הודעה משמחת -ב"ה התחלנו החודש את המתמידים ,הילדים לומדים יפה האווירה נעימה ,תרומות יתקבלו בברכה,
הפעילות מיועדת לכיתות ג' ומעלה בלבד! נשמח לשיתוף פעולה וחיזוק.
טיפולי שיאצו מפנקים בקליניקה הנעימה של אורית תורג'מן ← .058-7657143 ,04-9573040
טיפולי קוסמטיקה ויופי ,והדרכת כלות← פאינה גורדון .050-2554414
תכנון וביצוע עבודות חשמל  ,אינסטלציה ,גבס ושיפוצים ← דורון גורדון .053-2444462

עדכונים והודעות לעלון נא להעביר לדנה גז .40-4485100

