
אדר ב' תשע"ד בס"ד                                                                                                                       א'  

עלון עדכון קהילתי-"קהילתון"      

   
 שלום לכולם!

 אנחנו שוב מתעדכנים בחדשות ובחידושים כאן אצלנו..
אז נתחיל מפעילות חשובה ששכחנו להזכיר בפעם הקודמת, כנראה משום שהיא מתקיימת ביום שהוא מחוץ ומעל 

: למניין  

 פעילות שבת קודש-
קות אחרי הדלקת נרות אצל משפ' ויימן נפגשות הבנות לקבלת שבת משותפת, סיפור ופרס. ד 20-כ -קבלת שבת

)שמסוגלות להשתתף(. 5מיועד לבנות מעל גיל   
רגנה לאורך תקופה ארוכה את התהילים לבנות בשבת.חת שחר שאירחה ואתודה למשפ-הילים לבנותת  

בבוקר. 9:30בשעה  7לאחרונה עבר "הפיקוד" למשפחת גלעד והמפגש מתקיים בביתם בדולב   
בשבת האחרונה החל .בבה"כנס  15:45-בהתמדה ובמסירות מלמדת הגב' רחל ויצמן מדי שבת ב-שיעור נשים

 לימוד מגילת אסתר. יישר כח!
בבוקר שיעור במדרש רבא עם הרב ניצני. 6:00ב -שיעור גברים  

אצל משפ' קדם.-שיעור בליקוטי מוהר"ן-שעה לפני מנחה  

 

 פעילות לבנות כיתות ד'-ו':
בעז"ה אשר לפיו  הכנו לו"ז מעכשיו ועד שבועות .ו'-השבוע התחלנו בפעילות  מיוחדת לבנות המקסימות של ד'

יפגשו הבנות פעם בשבוע עם מתנדבת אחרת מנשות הקהילה אשר תתרום מכשרונותיה לערב חוויתי עבור 

הבנות. כך מתוך שיתוף פעולה התארגנה לה פעילות מגוונת הכוללת סדנאות בדרמה, אומנות,תנועה,אפיה 

 ,קומזיץ ועוד..
ה לנערות הבוגרות יותר )ז' ומעלה(תהנו בנות ואנו מקוים ליצור בהמשך גם פעילות דומ  

 נשים המעונינות לתרום בתחום זה מוזמנות ליצור קשר עם נועה אריאלה ניצני.

 

 ערבי ר"ח לנשים-לכבוד אדר א' התקיימה מסיבה עם הרבה ריקודים ושמחה, יישר כח למארגנות .

בתוכנית: תחרות תחפושות,  ביום ראשון הקרוב.-"בסימן "משנכנס אדר מרבין בשמחהקהילתית מסיבת נשים  

יישר כח ללילך  ₪. 10בבית העם בחוסן בעלות :וריקודים.ת מיה קימחי ודפנה להב הפעלה בפלייבק בהנחיי

 נחמיאס על היוזמות והארגון וכמובן גם על גמ"ח הס.מ.ס השימושי לכולנו.

ז -עם האומנית חגית שירה בליווי זמרות ורקדניות. הארוע יתקיים ב -והסביבה ערב לנשות מעלות ובנוסף:

השתתפות וד ותחרות תחפושות נושאת פרסים.     במתנ"ס גרס . כולל כיב 19:30-( ב9.3אדר אדר ב )

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפאינה גורדון.₪.   20סימלית:  

סעודה עם שיעור והפרשת חלה אצל פאינה,  ,בבוקר 10:00יום שני הקרוב בשעה ב  -סעודת ר"ח אדר לנשים

, יפה נוף.8הדרים   

 

ערבי ר"ח לגברים-במוצ"ש הנוכחי יתקים ערב ר"ח לגברים אצל משפחת שדו.השתתפות:20 ₪ )יהיה "על 
האש"(. יישר כח לזוהר שחר על האירגון ותודה למשפחת שדו שנוהגת לארח, יהי רצון שיהיה ביתכם תמיד בית 

 ועד לשמחות!
אצל שדו, תתעדכנו.ערב ר"ח לילדים ום א' מתוכנן גם בי  

 מלווה מלכה ומפגש נשים- מתקיים אחת לשבועים אצל משפ' להב.

השיעור נשים מתחדש!- ביום רביעי הקרוב בשעה 11:30 בבוקר בבית הכנסת. בפעם זו תעביר את 
   השיעור שירה קדם בהלכות ברכות מליקוטי הלכות. כולן מוזמנות!



שיעור נשים ב"יפה נוף"- אצל פאינה גורדון בכל יום שלישי על קפה ועוגה,עם הרבנית נעמי ממן בנושא 
 פרשת השבוע,המטבח היהודי והמועדים.

 

"שבת הגדול" בפתח..למי שנדמה שיש עוד זמן כדאי לדעת שהפעם מספר המקומות מוגבל ולאור ההצלחה 
)ותשלום(!של שנה שעברה, ההשתתפות תהיה למהירי החלטה   

₪.          150-ולילד מעל גיל שנתיים₪  250ב"ה השגנו סבסוד ניכר להוצאות השבת והמחיר למבוגר יהיה 

.לפרטים: נא לפנות למשפ' כהן אליהו ואגט  

. 

גמ"ח יולדות- ראשית: תודה והערכה לפועלה של בתיה בכר אשר ניהלה את הגמ"ח במשך כמה שנים 
עבר ניהול הגמ"ח למיה קימחי. בהצלחה!ברצינות ובאחריות רבה. כעת   

:הלן ההחלטות  שהתקבלו מעתה לגבי הנהגת הגמ"ח ליולדותל                    
בכל לידה תמצא אשת קשר  אחראית. המעונינות להתנדב יפנו למיה. א(  

שבתות. 2משך הגמ"ח: שבועיים: שלוש פעמים בשבוע+  ב(  

ע"פ צורכם ותעביר למבשלת לצורך הכנתם.תקנה משפחת היולדת -עוף ודגים לשבת ג(   

 ד( העזרה הינה לכל בני הבית לכן נבשל כמויות בהתאם.

 ה( יושם דגש על חלוקה הוגנת בין הנשים המבשלות התורמות מזמנן וכספן.

תודה לכל המבשלות והטורחות.זכיתן!-וכמובן  

 

קליטת משפחות- משפחות נוספות פונות ומתענינות במעבר לקהילה.חשוב לנו שתהליך יעשה בצורה נכונה 
ויאפשר בירור אמיתית לגבי התאמת המשפחה לקהילה. מעתה האחראית על תיאום פגישות ושבתות לצורך 

בהצלחה. -בתאם פונים אליכם, היא הכתו-ה תנעמיקליטת משפחות היא לא  

 

עדכון מהתלמוד תורה – )כתב ר עמית קדם(- תלמוד התורה שלנו שמתפתח בקצב מהיר הצטרף השנה 
לאגף הציבורי חרדי החדש שהוקם במשרד החינוך. משמעות הצטרפות זו הנה תקצוב מלא של התלמוד תורה 

בכל המישורים וכן מעבר למעלות למבנה חדש. לעת עתה הדברים מתקדמים לאט לאט בשל מסורבלות 

נפתחה השנה ישיבה  הבירוקרטיה,אך בעתיד הקרוב האישורים הנדרשים והתקציבים אמורים להגיע. במקביל

בישיבה לומדים בנוסף ללימודי הקודש המקובלים בישיבות גם לימודי חול  .‘קטנה עם מחזור ראשון של שיעור א

  וחוגי העשרה שונים. כהכנה לבגרויות

 

קמחא דפסחא- החלה התארגנות לקראת חלוקת קמחא דפסחא. התקימה פגישה של  הצוות המוביל לתכנון 
יישר כח השנה בצוות הם: נעם שביל, דביר קעמחי, חיים שדו, שירה קדם ודקלה אורן. והתארגנות. החברים

בהצלחה. תרומות כספיות או גיוס תרומות יתקבלו בברכה. לעוסקים במלאכה!  
 

"יום המעשים הטובים"- שרי האריסון )כן היא..( יצרה יום בתאריך ה11/3 בו היא תורמת בכל הארץ 
לטובת החברה והקהילה.גם אנחנו ביקשנו להשתתף וקיבלנו תמיכה עבור סדנת יצירה לילדים לפורים )שתתקים 

חים בשטח האקולוגי מלך(, וכן שתילת צמחים ופר-אי'ה בתאריך זה(, וכן שוק פורים )שמארגנות הבנות של בת

 שלנו.

יזמות כלכלית –חברתית- התחלנו תהליך,נפגשנו עם ניתאי שרייבר, חלמנו..השם עזר וקיבלנו 
תתקים בעזרת נשים  9:30..ביום א' הקרוב  בשעה שטח.מנסים להמשיך ביחד, לפתח,לחשוב,ולהגשים משאלות

פגישה נוספת עם ניתאי. המעונינים לקחת חלק בחשיבה ובעשיה של התהליך המבורך מוזמנים בבית הכנסת 

 להגיע.

 



חניכת השטח האקולוגי- ב "יום המעשים הטובים" 11/3 תתקים שתילת צמחים בצוותא בשטח שהעיריה 
מאבן פינה  כלל מי שיכול להגיע לעדור, לשתול, ולהיות חלק.נוער, גברים וב הקצתה לנו בפאתי השכונה

 ראשונה..חשוב לראותכם!
 

 "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
: ירה ושמחהעש לותלכבוד חג הפורים הבא עלינו לטובה מתארגנת פעי  

:בתוכנית פורים  

סדנת יצירה לילדים לפורים- תתקים ביום ג, ט אדר ב, 11.3-בנות בשעה 16:00 בנים בשעה 17:00-בבית 
)תודה ללאה תנעמי וענת הרפז על החשיבה והארגון (הכנסת.  

 יריד פורים של "בת מלך" – יתקיים ביום ד , י אדר ב – דוכנים והמון הפתעות! )תודה לדקלה אורן על העזרה 
 לבנות(

 

 לו"ז פורים:
בבית הכנסת מגילהקריאת  -19:00 -מו"צש  

נוספת בבית הכנסת מגילהקריאת  -20:30           

אצל משפחת בוזלי בערב ובבוקר,) זמנים מדויקים יפורסמו בהמשך( מגילה לנשים קריאת              

עמידה(. + קריאת מגילה.-5:48"ותיקין", ) שחרית תפילת  -5:20 -בוקר  

) כולל כיבוד קל(.עם הרב ניצני  שיעור תורה -מיד לאחר התפילה           

נוספת בבית הכנסת. מגילה קריאת -9:30          

הפתעה שווה!-אבות ובנים. למגיעם בזמן ולרציניים-""ישיבת מרדכי היהודי -11:00-11:30          

יוצאים מבית הכנסת בתהלוכה שמחה וססגונית, תחפושות וריקודים! -""עדלאידע -11:30          

תפילת מנחה. -13:00          

פרטים בהמשך. -" "משתה אסתר                    
כמו כן ניתן להעביר "מתנות  לאביונים" )נעם שביל  ולאיתי רוטנברג על ארגון הפעילות ליום הפורים. כח ליישר 

 לנעם והוא ידאג לחלקן באותו היום ובעילום שם(.

 

 פינת המז"ט:
מזל טוב להולדת הבן -למשפחת סלעי  

     שפע נחת בריאות ושמחה!

 

 הודעות
מי חמישי אחה"צ בהנחייתה ו' )אפשרות לגילאים נוספים( בי-לבנות גילאי ד' חוג "הסיפור שלי" )פלייבק( נפתח

להרשם אצל מיה.ימחי.   המעונינות נא של מיה ק  
אצל אדיר בכר : שיעורי גיטרה פרטיים לבנים )נשארו מקומות אחרונים(,השכרת ציוד הגברה לארועים קטנים, 

בת מצוה,+קליפ תמונת ומצגת מהעבודה באולפן .               \אולפן הקלטות,הקלטת שירים מקוריים, שירים לבר

,חסידי ופיוטי.להקה לארועים שמשלבת מזרח ומערב -להקת "בארכה"  
"יסודות -,סדנאות לאמהות ותינוקותוליגד בכר : מטפלת בכירה ברפלקסולוגיה, מטפלת מוסמכת לפירחי באך

0504457869הטיפול בתינוקות וילדים ע"י רפלקסולוגיה".לפרטים ובירורים:   
 

ם ולנועה ניצני על : תודה למיה בונדרמן שהקלידה את הקהילתון הנוכחי, לבתיה בכר שהקלידה את הקודולסיום

 איסוף החומר והעריכה. הודעות או הערות לקהילתון הבא יתקבלו בברכה.

 

 

 חודש טוב ופורים שמח לכולם!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


