בס"ד

תמוז ,תשע"ד

קהילתון " -עולים במעלות"

שלום לכולם!
אחרי הפסקה של שלושה חודשים (העורכת הייתה בחופשת לידה )..אנחנו חוזרים
להתעדכן בחדשות ובחידושים אצלנו בקהילה :
ראשית ,ה ת ר ח ב נ ו ברוך השם :נוספו לנו תינוקות חדשים ( מזל טוב!) וגם נקלטו
משפחות חדשות (ברוכים הבאים!) ,מה שאומר שגמ"ח היולדות שלנו עבד בקצב וגם
לועדת קליטה לא שיעמם ...לכן ביקשנו ממיה קימחי -אחראית גמ"ח יולדות ( איזה
מזל שהיא נכנסה לתפקיד לפני גל הלידות הגדול ומגיע לה כפיים על איך שהיא
ניצחה עליו בגבורה והכל תיקתק!) וגם ביקשנו מלאה תנעמי –אחראית קליטת

סיכום תקופה מג"מח הלידות הפורה שלנו(  /מאת מיה קימחי ):
עברנו (ועוברים) גל לידות מבורך ועימו גל מבשלות מבורך בהתאם.
נשים רבות עוזרות ,נותנות ונענות .ישנן נשים שכמעט באופן קבוע "קופצות" על
המצוה ומבשלות מכל הלב ועוד רבות וטובות שנותנות כפי יכולתן.
כל יולדת זכתה באחראית גמ"ח מסורה שמלווה אותה במשך שבועיים .היה ראוי
לציין כל אחת בשמה עם תודה אישית אך הרשימה ב"ה ארוכה .מעריכים את
תרומתכן ,תודה לכולכן צדיקות ,ממש משמח ללדת בקהילה שלנו.
וכאן גם המקום לציין פינוק נוסף ליולדות -גמ"ח הניקיון שמפעילה לאה כהן וכך כל
יולדת מקבלת עוזרת בית בסדר גודל של שלוש שעות .
נברך את כל היולדות ובני משפחותיהם :ענת הרפז ,נועה אריאלה ניצני ,מיכל
שלו ,דנה גז ,אבישג בן וייס ,פאינה גורדון ,עדי ויימן ,שני בן-חמו ,סיון בן אברהם.
מזל-טוב והתאוששות קלה ומהירה.

בס"ד

קליטת משפחות חדשות בקהילה

(/כתבה לאה תנעמי)

נברך תחילה את המשפחות היקרות שהצטרפו אלינו :משפחת חנוך ,משפחת
לבקוב ומשפחת קלמן ,ברוכים הבאים ונחיתה קלה ...שמחים שהצטרפתם אלינו!
יש ששואלים על תהליך קליטת משפחות ורוצים לדעת איך זה הולך ,אז אשתף
אתכם :תחילה משפחה שמתעניינת להצטרף לקהילה מכוונת לשיחה להתאמה
ותיאום ציפיות עם לאה תנעמי ,ומוזמנת לביקור בימי החול בשכונה ובתלמוד תורה
,אם השלב הזה עובר בהצלחה הם מוזמנים לשיחה עם הרב עודד ,ולשבת –בשלב
זה מחפשים להם בית ואירוח לסעודות  .היה נחמד ,היה קליק ,המשפחה עוברת
ובימים הראשונים ענבל שרה שחר שהיא אחראית קליטה בפועל דואגת לאנשים
שיבואו להאיר פנים ולקבל את פני המשפחה החדשה ,לעוגה ,לפרות ולארוחה
חמה כדי להקל על המעבר.
דרושים-מחפשים מישהו שיהיה אחראי על תיאום האירוח לשבת,מציאת דירה
וסעודות -נא לפנות לנועה אריאלה .מוזמנים לתת יד וחיוך.
תודה ללאה וענבל שרה וכל העוסקים במלאכה.
התלמוד תורה שלנו -בבת עינה של הקהילה ומקור גאוותה -עבר טלטלות רבות
בתקופה האחרונה .ביקשנו מר' עמית קדם שיכתוב לנו על ההתפתחויות:

עדכון מהתלמוד

תורה( /כתב ר' עמית קדם):

לקראת השנה הבאה הת'ת עומד לעבור ב'ה לעיר מעלות .המבנה יהיה במקום בו
ישבה הישיבה התיכונית עד עתה (מתחת לישיבת ההסדר) ובאגף אחד הסמוך אליו
בבי'ס יהלום .מבנה זה אמור להיות פיתרון זמני לכשנתיים שלוש עד שיימסר לנו כל
המבנה המשמש את יהלום כיום .אנו מקוים שמעבר זה ייסמן את סיומה של שנה
מורכבת וקשה אותה עברנו לאחר ההצטרפות לאגף החדש 'הציבורי חרדי'.
ההצטרפות אופיינה בשורה ארוכה של קשיים ביורוקרטיים שרובם נבעו מכך שעיריית
מעלות לא הכירה בת'ת מאחר וישבנו בתחום שיפוט של מועצת 'מעלה יוסף' במושב
חוסן .תקציבים רבים שהיו אמורים להיות מועברים לת'ת מעוכבים עד עתה בשל אי
הכרה זו ואנו מקוים כי עם המעבר למעלות קושי זה ייפתר .בתקופה האחרונה נכנס
לפעילות וועד ההורים של הת'ת .התקיימו כשלושה מפגשים של בהם עודכנו ההורים
על ההתפתחויות האחרונות ,נערכו התייעצויות משותפות לגבי פעילויות בהמשך
והועלו נושאים שונים הנוגעים לת'ת.
גנים-
על פי חוק חדש עד לסוף שנה"ל הבאה יחוייבו כל הגנים הפרטיים להתחבר לרשתות
מוסדרות ללא אפשרות להמשיך לעבוד באופן עצמאי מול משרד החינוך .לאור מצב
חדש זה נוהל בחודשים האחרונים משא ומתן מול אחת הרשתות על מנת לבדוק
אפשרות הצטרפות אליה .עד עתה לא התקבלה החלטה בשל אי הסכמות שונות אך
נראה שבכל אופן הגנים יחזרו למתכונת עבודה של שני גנים ( 3-4.5ו )4.5-6 -ברגע
שת תקבל החלטה לגבי ההצטרפות תערך אסיפה ובה יעודכנו ההורים לגבי
ההחלטות.
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ישיבה-
לקראת השנה הבאה הישיבה (כיתות ט' -י') עוברת לאביר יעקב בנהריה .גם שם
מוקמת ישיבה קטנה עם בגרויות ולאחר שנוצר קשר בין שתי הישיבות נמצא כי
הראיה החינוכית הינה דומה מאד וכי שיתוף הפעולה יוכל לתרום לשני הצדדים.
הצוות החינוכי יורכב מצוות שתי הישיבות והרב קדם ישמש כמשגיח בישיבה
החדשה .כמו כן יתקיימו וועדות היגוי משותפות על בסיס קבוע .הישיבה תהיה
פנימייתית בתקצוב מלא של עליית הנוער.
כולם זוכרים את המפגש עם ניתאי? דיברנו על חלומות ,חזון ,יצירת מיזם כלכלי
חברתי משותף .לאה תנעמי קיבלה את תפקיד רכזת המיזם והיא בימים אלו טורחת
על בנייתו ביחד עם כל מי שמעונין להיות שותף .והנה העדכון שלה מה"שטח":

עדכון מגיזרת המיזמים ( /כתבה לאה תנעמי)
כל הסיפור עם המיזמים החברתיים הללו הוא ליצור מקום של שותפות ביו חברי
הקהילה שתאפשר למי ששותף סיפוק מעשיה עם ערך מוסף של השפעה לחברה
ופרנסה .
יש רצון שמקום כזה יהיה "רציני" ולכן משקיעים ,דברים הולכים ומתבררים רעיונות
עולים ויורדים ומתהווים.
עד כה היינו בתהליך בדיקה עם יועצת סטטוטרית לגבי השטח המדובר ,מה
אפשרויות הקרקע מבחינה תכנונית
השטח כמו שהוא היום ,לא ניתן לפיתוח,אבל ישנן אפשרויות לשינוי יעודים,תהליך
שיכול לקחת קצת זמן או להשתמש בו לפעילות חוויתית כמו שהוא היום ,אז בנתיים
ניתאי ביקר אותנו ושוב חלמנו ,החלומות הללו הם דרך למפות את הרצונות שלנו
ומשם להוביל קבוצה של רצונות לעשיה מאוחדת שיכולה לתרום לכל אחד
מהמשתתפים מבחינה כלכלית ואישית,כמו כן לתרום כלפי חוץ לחברה ולהשפיע כל
אחד בתחומו.
בינתיים ישנו כבר גרעין של שותפות של כמה מהאנשים בקהילה,רעיונות מתגבשים
ורוקמים עור וגידים.
יש רצון ליצור פיילוטים של אירוח קבוצות  ,לסיורים וסדנאות כדי להרגיש את
העשייה יורדת לשטח ,מה היכולות שלנו ,ובכדי להתקדם למיזם על בסיס קבוע.
ניסחנו בעזרת ניתאי שאלון הכוונה שיעזור לבדוק מה הרצונות והיכולות שלנו כדי
שנוכל לאחד רעויונות וליצור שותפות
מי מהאנשים שרוצה להיות שותף נשים וגברים מתבקשים ליצור קשר לאה תנעמי
 .077-2013642 \ 050-8107768נשמח מאוד לשמוע אתכם.
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נטיעות-
טוב ,אז מי שעדיין לא הבין ,אנחנו במעלות מהווים גרעין אחד מתוך שמונה גריעינים
המשתייכים לרשת "נטיעות-קהילות של תשובה" ,ואפילו נחשבים לגרעין מוביל ברשת
המהווה סוג של קהילת מודל.
יו"ר הרשת הוא הרב עודד ניצני (משלנו!).
פעילויות "נטיעות" הינן מגוונות ונשתדל בע"ה בכל פעם לעדכן אתכם מעט מעל דפי
הקהילתון בהתפתחויות משום שמדובר בעשיה רחבה מאוד הן מול הגרעינים
(הקיימים וגם אלו הנמצאים בהתהוות ובהקמה) והן מול גופים גדולים כגון :החטיבה
להתיישבות ,הרשות לפיתוח הנגב והגליל ,השדולה בכנסת ,הסוכנות היהודית,
מועצת הקהילות הארצית ,וכן קרנות שונות  :קרן שח"ף ,קרן תקוה ועוד .כך לדוגמא
לאחרונה יצאה לפועל יוזמה ברוכה של הרשת :סמינר בשם "השיבה" .מדובר במעין
כינוס פסגה של אנשים בעלי עשייה והשפעה בעולם התשובה ( ביניהם הרב שטרן,
הרב טוניק ,הרב יהודה גרינבלד ועוד רבים וטובים).
הכינוס התקיים בניר עציון במשך שמונה ימים (מפוצלים לסטים של יומיים).הסמינר
כלל הרצאות רלבנטיות ,סדנאות שהונחו ע"י מומחים ואנשי מקצוע וכן שיח עמיתים.
בצוות הבניה של הסמינר לקחו חלק עמית קדם (בועדת תוכן) ויונתן להב (שהיה
אחראי על כל ההפקה) .את התוצאות עוד בטח נראה בהמשך...אך מה שבטוח הוא
שעצם התאפשרותו של מפגש ייחודי שכזה הכולל חשיבה משותפת בנושא המנהיגות
בעולם התשובה זהו כבר חידוש וצעד גדול .יש עוד הרבה מה לספר אך לבנתיים
תוכלו גם להתרשם ולהתעדכן באתר החדש של "נטיעות" שעל בימים אלו וכתובתו
היא www.nettiot.org:
מי שבונה את האתר הוא לא אחר מאשר יניב שלנו והוא מבקש להרחיב את האתר
ובפרט את דף הקהילה שלנו כך שלמי שיש תמונות מאירועי הקהילה או סרטונים
מתבקש לשלוח לו למייל . webmaster@nettiot.org:

פעילויות קהילה-
אז קצת נסכם את הארועים (שאנחנו עוד זוכרים) מאז יצא הקהילתון האחרון וגם על
התוכניות לעתיד הקרוב:
בראש חודש אדר ב' התקיים ערב לגברים אצל משפחת שדו .תודה למארגנים ובפרט
לזוהר שחר.
באדר ב' התקיימה מסיבת נשים בבית העם בחוסן עם תחרות תחפושות ,ריקודים
והפעלה .יישר כוח למארגנות ולמתחפשות!
"שוק פורים" של "בת מלך" התקיים במתנ"ס סביונים .כאן המקום לחזק את הבנות
המקסימות על היוזמה שגילו לאורך כל השנה בהפעלת "בת מלך" ולדקלה אורן
שסייעה לבנות בארגון "שוק פורים".
לקראת העדלאידע המרהיבה שהתקיימה בשכונה ביום פורים הוכנו בובות ענק
מדהימות ומושקעות שכיכבו כמעט כמו הילדים המחופשים ...הבובות היו תוצר של
מלאכת מחשבת בה עסקו ענת הרפז (אפילו שילדה תוך כדי ,היא לא ויתרה) ולאה
תנעמי שהוציאה לפועל בשיתוף פעולה עם האמהות והילדים בסדנת יצירה
מתמשכת .יש לציין שאת התקציב עבור היצירה הנ"ל וגם עבור שוק פורים קיבלנו
מהקרן של שרי אריסון בגין "יום המעשים הטובים".

בס"ד

שיעורי נשים – שיעורי בוקר בימי ד' אצל משפ' תנעמי התקיימו מס' פעמים ומקווים
להצליח להתמיד בהם הלאה ...זה תלוי בכן ,תעודדו ,תגיעו וזה יקרה .בכל מקרה
לקראת אלול יש רצון לחזק את השיעור .מי שמוכנה למסור שיעור או לסייע בארגון
מוזמנת לפנות ללאה תנעמי.
סידרת שיעורים של דינה גולדפרב לנשים בנושא "הבית היהודי" היתה משמעותית
ומרתקת  .מי שלא הגיע הפסידה בגדול! אך תהיה גם הזדמנות שניה אחרי החגים.
מומלץ ע"י הרב עודד.
שבת הגדול היה באמת גדול מהחיים ,במיוחד מהחיים טרום הפסח שבושמו
בניחוחות האקונומיקה והשבת הזו פשוט היתה איוורור בזמן המתאים .נהננו מהיחד,
מהאווירה ומהאוכל (דוד הרפז מפנק כתמיד) ...תודה ענקית לאגט ואליהו כהן על
הארגון ולכל מי שלקח חלק בהפקה .לארגון נטיעות וקרן שח"ף הכרת הטוב רבה על
הסבסוד לשבת זו שכללה נופש וגיבוש קהילתי במחיר סמלי .בשנה הבאה אם לא
בירושלים הבנויה (חלילה) אז לפחות באכזיב.
קמחא דפסחא – המבצע הוכתר בהצלחה רבה .חולקו סלי מזון מכובדים כדי שכולם
יהיו בפסח כבני מלכים .הצוות שניצח על המלאכה :נועם שביל ,דביר קמחי ,חיים
שדו ,דקלה אורן ושירה קדם .והבחורים הצעירים שעזרו בחלוקת המזון .אשרכם על
המסירות (בפרט בזמן טרדות ערב פסח).
פעילות בנות כיתות ד'-ו' :זוכרים שכתבנו בקהילתון הקודם על התוכנית לבנות אז
בע"ה זה קרה .בכל שבוע אמא אחרת מהקהילה נפגשה עם הבנות ,וחלקה מכישוריה
הייחודיים .בדרך זו נהנו הבנות ממפגש אישי עם נשות הקהילה וממגוון פעילויות
אטרקטיביות כגון :סדנת ציור ,דרמה ,אפיה ,סיפור ריקוד ועוד .תודה לאמהות
הנפלאות שנתנו מעצמן לבנות שכל כך הודו ונהנו .ובקרוב ...צפו להמשך .אנחנו
מזמינים אתכן בנות ד'-ו' לפגישה בה נתכנן ביחד את הפעילויות שלכן ואת ההמשך.
המפגש יתקיים עם הילה גבאי ונועה ניצני בעזרת נשים.
מדורת ל"ג בעומר – הולכת ומתרחבת ב"ה משנה לשנה .האחווה והשמחה הורגשו
באוויר כמעט כמו העשן ...והאש יקדה במדורה וגם בלבבות .תודה גדולה לאיתי
רוטנברג שבכל שנה לוקח אחריות על ההפקה .ולילדים שאספו קרשים בהכנות
וכמובן לרשת נטיעות על התקציב שניתן לנו לטובת הפעילות הקהילתית.
ערבי ראש חודש נשים –
בראש חודש סיוון התקיים ערב עם שיעור של דינה גולדפרב ,בביתה של ליגד בכר.
ובראש חודש אייר התקיימה סדנא של רו-פוד עם סיון בן אברהם .זה המקום לציין
ולשבח את ליגד בכר על שבמשך יותר משנתיים דואגת שערבי ר"ח יתקיימו .מעודדת
ומנדבת צמדים של נשים לארגון ומלווה אותן.

ארועי הקיץ –
"קפצנו למים" בבריכה בכברי .פתחנו את הקיץ בערב נשים בבריכה עם הפעלה
במים ,כיבוד וסדנא על הדשא .היה כיף .תודה לנטלי ויינשטיין ולמיה קמחי .המשכנו
בערב שחייה לאבות ובנים וביום א' האחרון לאמהות ולבנות .היה מרענן ונשארנו עם
טעם של עוד ...אולי אחרי ט' באב נארגן ערבי שחייה נוספים (רוצים?).

בס"ד

קומזיץ לגברים – חבר'ה תתכוננו! בי"א אב ,יום ה' ,נקיים קומזיץ בים! מי שיכול
לעזור שידבר עם זוהר שחר .שריינו את התאריך .שווה!
ערב נשים – מתארגן ערב פיקניק באגם מונפורט לנשים .המתנדבות לסייע בארגון
שייצרו קשר עם ליגד בכר או נועה ניצני.
פעילות בנים – אנחנו רוצים לארגן לבנים שלנו פעילות דומה לתוכנית שעשינו לבנות:
כל שבוע הורה אחר מתנדב להעביר פעילות לבנים – קומזיץ ,סיפור ,סדנא חוויתית,
ניגונים או הפעלה .כל רעיון מתקבל בברכה .אתה מקדיש מעצמך מפגש אחד וביחד
נוצרת פעילות התנדבותית מקסימה ומעשירה לילדים שלנו.מי שמוכן להתנדב
ולהעביר פעילות נא ליצור קשר עם נועה ניצני.

פעילות לבנות – כיתות ד'-ו' מוזמנות כאמור למפגש סיכום הפעילות שהיתה ותכנון
ההמשך עם הילה גבאי ונועה ניצני ביום א' כ"ט בתמוז בשעה  19:00בעזרת נשים.
פעילות בנות כיתות ז'-י"ב – בנות יקרות אנחנו רוצים לארגן גם לכן פעילות
שמתאימה עבורכן וגם לבסס תנועת נוער שתקחו בה חלק פעיל כמדריכות .נפגש
בביה"כ לשיחת פתיחה ביום א' כ"ט בתמוז בשעה  20:15בעזרת נשים .להתראות.
ניידת נופש – ניידת ספורט לילדים מטעם העירייה מגיעה למגרש הכדורסל בין
השעות 17:00-19:00בשכונת הזיתים בתאריכים .04/08 ,31/07 ,23/07
ולסביונים ב .07/08 ,29/07 ,21/07
בביה"ס "באר חיים" (בנות יעקב) לומדות רבות מבנותנו .במהלך
חינוך –
השנה האחרונה נעשתה פעילות עניפה מצד ועד ההורים מהקהילה (מוריה הדסה
רוטנברג ,נועה ניצני) מול הנהלת ביה"ס .קודמו תהליכים רבים ומשמעותיים מתוך
שיתוף פעולה פורה עם ההנהלה .אנחנו מעוניינות לקיים מפגש ולעדכן את כל
האמהות שבנותיהן לומדות בביה"ס ,ובכלל מי שמעוניינות לשמוע על ההתקדמות
שאפשר לעשות ביחד ,והזכות שבהשפעה שלנו כקהילה בתוך הסביבה בה אנו חיים.
מפגש העדכון יתקיים בביה"כ בעזרת נשים ביום רביעי ,כ'ו תמוז בשעה 20:45
נשמח לראותכן.

שבת –








פעילות שבת בשכונה:

תהילים לבנים 9:30 -בבוקר אצל משפחת גלעד.
תהילים לבנות -מכיתה א' ומעלה בשעה  16:00אצל משפחת שחר.
תהילים לבנות -עד כיתה א' אצל משפחת בראל.
שיעורי גברים-ב 6:00-בבוקר מדרש רבה עם הרב עודד.
שעתיים לפני מנחה-ליקוטי מוהר"ן עם ר' עמית קדם.
אבות ובנים-שעה לפני מנחה
שיעור נשים -בשעה  18:00עם רחל וייצמן .
קידוש וסעודה שלישית -כתמיד.

בס"ד

עולם חסד יבנה ונבנה פה כל הזמן באינספור חסדים קטנים שבכל יום,
חסד –
כל אחד כפי כוחו ועינינו .אך ישנו חסד מאורגן:
פעילות חסד :הגמ"ח בניהולו של נועם שביל שעושה זאת במסירות ,באהבה
ובצניעות (אל תכעס שכתבנו) ואיתו צוות שפועל לשם שמיים ומשמח לבבות רבים.
תבורכו!!!
גמ"ח הלוואות – בניהולו של גיא תורג'מן (או כמו שאומרים :פנית לתורג'מן -יצאת
עם מזומן,או :לתורג'מן פנית – לא טעית ,לבחירתכם).

פעילות בשעת חרום – בשל המצב הביטחוני התגייסנו לטובת תושבי הדרום.
לאחר פניה אלינו מצד החטיבה להתיישבות נרתמנו לארח משפחות .תודה לכל מי
שהביע נכונות (גם אם בסוף זה לא יצא לפועל) .נקוה שלא נזדקק לכך בהמשך .אך
כדאי בשלב זה לשמור על הערכות.

הודעות –







הזדמנות מיוחדת :קורס גישור קהילתי נפתח מטעם העירייה בסיבסוד גדול
ומעניק תעודת מגשרת עם אפשרות להשתלב במרכז גישור עירוני שיוקם
בהמשך .הקבלה ע"פ ראיון אישי וניסיון התנדבות בקהילה .מספר המקומות
מוגבל מאוד .לפרטים נוספים לפנות לנועה ניצני.
נפתח פעוטון אצל ליגד בכר .קבוצה קטנה ,יחס אישי וחם עם המון ניסיון.נותר
מקום אחרון .אפשר עד  .16:00לפרטים.050-445-7869 :
סדנת הנחיית הורים בשיטת שפר – מעבירה איילת שביל לפרטים ורישום לפנות
לאגט כהן.
המלצה על חשמלאי ראשי לכל עבודות החשמל :אברהם הייל .050-630-3231
המלצה על דולה ומטפלת ברפואה סינית :שרה הייל .050-630-3231

פינת המזל טוב

 -למשפחת קדם ,מזל טוב לבר המצווה של נתן .תרוו נחת!

עריכה :נועה אריאלה ניצני – פל'nitzaninoa@gmail.com .054-6944-622 :
אתם מוזמנים לשלוח חומר לקהילתון הבא וגם הערות ואפילו מחמאות יתקבלו
בברכה.

