 25ינואר 2016
"כדי שאופיו של בן אנוש יגלה סגולות מיוחדות בעליל ,צריך להתמזל מזלנו ונתבונן במעשהו במשך שנים
רבות ... .אם הרעיון המנחה אותו חדור רוחב לב....ואם נוסף על כל אלה הותיר בעולם סימנים נראים לעין,
מובטח לנו כי אנו עומדים מול דמות אדם שטבעה לא במהרה ישכח "..
מתוך "האיש ששתל עצים" – ז'ן זיונו

טו' בשבט אמנם מסומן בלוח השנה להיום ,יום שני.
כנראה שה"שי לחג" הזה הוא הגשם....
אנחנו מתוכננים לחגוג את החג בנטיעות ובסדר חמישה עשר בשבט בשבת הקרובה,

30.01.16
את הנטיעות השנה נעשה במרחב של שלושת בתי חברת הנעורים (אלון ,אורן ו-צריפידקל).
לאחר הנטיעות ,נערוך סדר חמישה עשר בשבט בחצר של בית גורדון ,בהובלת כיתת בני
המצווה ועוד.
(גן רופין נמצא כבר בתוך כדי עבודות התשתיות ,ולכן ,את הנטיעות בו נערוך לפי קצב התקדמות הטמעת
תשתיות המים ,החשמל ,המדרכות והשטח ,לאורך השנה .אנחנו מקוים שלקראת חגיגות ה 106 -לדגניה ,הגן
כולו יהיה ערוך ,שתול/נטוע ומוכן לפתיחה חגיגית!)

התכנית ,בשלב זה היא:
 – 09:30נפגשים במתחם בתי חברת הנעורים למלאכת הנטיעות.
 – 11:00עוברים לחצר של בית גורדון לעריכת סדר חמישה עשר בשבט,
בהובלת כיתת בני המצווה ...ובהשתתפות של נוספים.
שימו לב:
*והיה והסערה המובטחת תסתיים
מהר ,נמשיך בתכניות כפי
שפורסם למעלה.
*והיה ונראה שהגשם לא חדל,
והנטיעות לא יוכלו להתקיים,
נקיים במועד את סדר חמישה עשר
בשבט ,ונדחה את הנטיעות
בשבוע.
*והיה וניתן יהיה לנטוע ,אך יהיה
קר מידי לערוך את הסדר בבית
גורדון – נערוך את הסדר בחדר
האוכל.

מכיוון שישנם הרבה סימני שאלה ,שהתשובות עליהם יוכלו להינתן רק לקראת סוף השבוע –
אנא שימו לב למסרני עדכון שישלחו ב"מקומי" דרך מנויי ה"תרבות".

אני מתרגשת לשתף אתכן (...הפעם זו פנייה מגדרית ...שלא כהרגלי )...בפרוייקט שהובא לידיעתי,
שנשמע לי מיוחד וחשוב מאין כמותו.
מכיוון שהגיע מהפייסבוק ,עשיתי לו שיתוף ,ושלחתי גם בהודעות ...ועכשיו ,דרך ה"יש תרבות".

מחיר למשתתפת בקבוצה מאורגנת הוא  ₪ 110לאדם.
נא להירשם אצלי בשבועיים הקרובים כדי שטפל בכל הנדרש.

שתי יוזמות מקסימות היו כאן בשבועיים האחרונים:
סדנת חוטי טריקו "טריקולולו - :ביזמת רז קליסקי בן-חמו ,וסדנא לעיצוב כוסות של כלנית...היא כלולה!,
ביזמת סיון דורון ברס.
שתי הסדנאות זכו להצלחה גדולה!
מברוק לרז וסיון על היזמה!
ו ...מה למדנו מזה?
רק תיזמו ותיקחו אחריות .בשמחה ניתן את הפרסום ,נעזור ברעיונות ,וניתן את התמיכה שתצטרכו.
ו...עוד קבלת שבת רבת משתתפים...
כדי שתבינו איך קבלות השבת "מתבשלות":...
אחרי כל קבלה ,מתכנס ה צוות (אדיר ברנשטיין ,יעל גורביץ' ,מור בדר ,ליאת קרן ,נעמה בן שמעון
ויובל ,שיזף שושני ואני) לשיחת סיכום של מה היה נכון ומה לא התאים ...ותכנון של הקבלה הבאה,
שמתמקד בבחירת הערכים שבהם יעסוק השיח ,איך נעביר את הסיפור וערכיו לדור הצעיר ...איזה שירי
חולין נשזור ועוד...
אנחנו חוזרים ומבקשים מהרוצים לקחת חלק בחלק הראשון :השיח הערכי/ההפעלה לילדים – לבוא
בזמן .גם כי מי שמאחר מפסיד את ההתחלה ...וגם ,כי הזמן מאוד קצוב.

אנחנו שמחים לראות שהקבוצה שמגיעה – על שני חלקיה :השיח וההפעלה לילדים  -גדלה בכל מפגש.
שוב ,מ ברוק לצוות שלקח על עצמו משימה מתמשכת לאורך כל השנה ,ולא נשבר!

פברואר:
 :06.02.16משחק ליגת כדורשת.
:09.02.16

יום

המשפחה :מערכת החינוך החברתי מזמינה את כל הקהילה לאחר צהרים

משפחתי קהילתי ,עם שלל פעילויות בתוך המרחב של הבתים ,שיסתיים בארוחת ערב בחדר האוכל.
 :12.02.16קבלת שבת ,תחילת חודש אדר א' – פרשת תרומה.
 :20.02.16משחק ליגת כדורשת.
מרץ:
:11.03.16

קבלת

שבת ,תחילת חודש אדר ב' – פרשת פיקודי.

 :25.03.16פורים מהסרטים ...והשנה ...במתכונת משודרגת!

להתראות! הרבה .תמר

