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מה שקורא פה



טלריובל –דברי פתיחה 
"שירותי רווחה–כנרת "ל "מנכ

, קהילת רימון היקרים

,  גם אם במעט, זכות גדולה היא לי להיות שותף

תמונות , בעיתון שהקהילה מנפיקה ובו כתבות

ושלל רעיונות שמוציאה הקהילה הנפלאה  

. והאיכותית הזו

האומנות מוציאה מהאדם את הפנימיות שלו אל 

החוץ ואתם עושים זאת בצורה מופלאה שמראה 

. את העומק והעוצמה של היחידים והקבוצה כולה

המשיכו בדרך זו להוציא אל הפועל את כל היופי  

והעצמה של כל יחיד ויחיד ושל כל הקהילה  

.קהילת רימון, החזקה הזו

.שלכם יובל



ה.החברפינת הכר את 
ילנה שחר: שם

63: גיל

מ"ס167: גובה

מגדל העמק: מקום מגורים

עפולה8רימון : באיזו דירה גרה היום

סלמון בתנור: מאכל אהוב

תכלת: צבע עיניים

(אברי גלעד)שיעורי ספורט מהאינטרנט : סוג ספורט אהוב

שלוש שנים: וותק בקהילה

.ללמוד, שופינג, קוסמטיקה, לקרוא ספרים: תחביב

דיווה של דנה אינטרנשיונל: שיר אהוב

"ובדנדשהלהתקדם בקוסמטיקה : "מוטו לחיים
ראיינה רינה יצחק

פינת הכר את המדריכה
רינה יצחק: שם

מדריכת שיקום : תפקיד

59: גיל

מ"ס169: גובה

עפולה: מקום מגורים

..רימון ועוד: באיזו דירה עובדת

פריקסה: מאכל אהוב

חום: צבע עיניים

דולפין: חיה אהובה

שנים17: וותק בקהילה

טיפול בנכדים: תחביב

דודו אהרון–הגורל הזה : שיר אהוב

"השמיים הם הגבול: "מוטו לחיים

ראיינה אירית גוזלן



יאיר פז מדירת הצעיריםפינת היהדות  

!הכל לטובה
". הכל לטובה' כל מה שעושה ה: "רבי עקיבא היה נוהג תמיד לומר

–אפילו כשלא רואים את הטוב ואפילו כשנראה שרע 
. צריך להאמין שהכל לטובה

,  פעם יצא רבי עקיבא לדרך ארוכה ולקח איתו חמור לרכב עליו
.  תרנגול כדי שיעירו בבוקר ונר כדי ללמוד תורה לאורו בלילות

,  בדרכו רצה לחנות בעיר אחת שתושביה היו רעים
גם את רבי עקיבא . לא אהבו אורחים והיו מגרשים אותם מהעיר

. סרבו להכניס וטרקו את הדלת
,  כנראה לא כדאי ללון בעיר זו, "הכל לטובה: "רבי עקיבא אמר

אט אט ירד הלילה ורבי עקיבא . והחליט ללון בשדה
לא הספיק לזוז . למד לאור הנר ולפתע שמע שאגה מפחידה. שישמור עליו' בטח בה

כל מה שעושה  : "אמר רבי עקיבא. אריה התנפל על החמור וטרף אותו, ממקומו והנה
זינק על התרנגול וטרף , לאחר שעה קלה הגיע חתול". טוב הוא עושה, הקדוש ברוך הוא

בינתיים  ". לטובה הוא עושה' כל מה שעושה ה: "רבי עקיבא לא נפל ברוחו ואמר. אותו
אך  , רבי עקיבא הצטער שלא יוכל להמשיך ללמוד. החלה לנשוב רוח שכיבתה את הנר

לפתע שמע רבי עקיבא קולות של ". הכל לטובה' כל מה שעושה ה: "מיד התחזק ואמר
הם עברו . והנה הוא הבחין שאלו שודדי דרכים. חרדה ופחד אחזוהו. אנשים צועדים

למזלו לא הבחינו בו השודדים והמשיכו  . הוא נצמד למקומו בלי נוע. בשדה סמוך אליו
לוקחים אותם בשבי  , אנשים אלו היו סוחרי עבדים שהיו תופסים אנשים. לעבר העיר

קשרו ידיהם  , תפסו אנשים, עברו מבית לבית, הם הלכו לעיר. ומוכרים אותם לעבדים
רבי עקיבא הרים . ועוד לפני שזרחה החמה יצאו עם שללם למקום בלתי ידוע, ועיניהם

והלא אמרתי כל מה "על הצלתו המופלאה מהשודדים ואמר ' הודה לה, ידיו למרום
. הכל לטובה' שעושה ה

, היה החמור גועה והתרנגול היה קורא, אילו החמור והתרנגול לא היו נטרפים
אורו היה מסגיר אותי וגם אני הייתי  , ואם הנר היה דולק, והשודדים היו מגלים אותו

, לעיתים אין אנו רואים מיד את תועלתם וטובתם. הם טובים' כל מעשי ה. נלקח בשבי
, ולכן גם כשתקלע למצבים לא נעימים או כשתהיה חלילה במצוקה

,  עושה' כל מה שה!" "גם זו לטובה: "התרגל לומר
".לטובה הוא עושה



פינת תשחצים



ל"לזכרו של יגאל ז

ל"יגאל אברבוך ז/ תסתכלי מסביבך

.שעוצר אותי עכשיומחייאמונה שלי ושלך זהו כתם 
.משחזר את זכרוני תסתכלי אורות מאירים

בעיניים שלך אני חלק אבוד נישכח ולא נראה כבר חשוב 
.אך אפשר לשכוח מה שהיה פעם אהוב

.בוער לצידךהכלתסתכלי מסביבך 
.תסתכלי מסביבי כמה אורות בליבי

.תסתכלי מסביבנו כמה אושר חבוי בליבנו
מחלק את זה היום  , עכשיו אני נזכר כמה היה לשנינו טוב

.לזיכרונות נהדרים שהיו פעם כשהיינו אוהבים
.מגע שפתיים המתוק, כמה חסר עכשיו המגע הרך שלך

,ל יקירנו"לזכרו של יגאל ז
מוזיקה הייתה חלק מחייו

שנה למותו
נזכור אותך תמיד

משפחת רימון חברים וצוות



(דירת צעירים)אפרסיאןקובי 
ראיינה רעיה חרותי 

.חודש וחצי בקהילה, 107בחנקיןגר . ממגדל העמק23בן , קובי
?מה הביא אותך לקהילת רימון: שאלה

.  רוב הזמן ישנתי. לא עשיתי בבית כלום. רציתי לצאת מהבית של ההורים ולהיות עצמאי: תשובה
.  מדוכא ומדוכדך, הייתי עצוב. בגלל שלא היו לי כוחות לזה... רק פעם ב, לא נפגשתי עם חברים

.רציתי לשנות
האשפוז השני היה כחודש בשער  . הראשון היה בבית חולים העמק. אשפוזים לפני שהגעתי2היו לי 
היו  . זה היה אשפוז קשה מאוד. הזמן פשוט נתקע, חודש שנראה כמו החודש הכי ארוך בחיי, מנשה

שחס וחלילה לא יגיעו  )התנגדתי לקשירות ואני ממליץ לחברים . היו קשירות, לי זריקות כל יום
אני לא ידעתי שזו דרך הטיפול ולכן התנגדתי ולא  . שאם ישתפו פעולה יוקל להם יותר, (למצב כזה

והטיפול  , שיתפתי פעולה, לאחר הסבל שעברתי שלא באשמתי. ולכן סבלתי יותר, שיתפתי פעולה
הזריקות והכדורים ונמצא  , אני ממשיך את הטיפול התרופות. מאז עברה שנה וחצי ואני מאוזן. עזר

כי זה עלול לחזור למצב  , מי שלוקח טיפול תרופתי שלא יעשן סמים וישתה אלכוהול. במעקב קבוע
אסור להפסיק בשום אופן את הטיפול  . חבל על סבל מיותר. שהוא פסיכוטי שהטיפול יותר קשה

.הפסקת הטיפול רק בהדרגה ובליווי של רופא פסיכיאטר. התרופתי ואת המעקב

?מה השתנה מאז שהגעת לכנרת: שאלה
.שתיתי את הכדורים בזמן, התחלתי לקום מוקדם כל יום: תשובה

יש לי חברים . פעמים בשבוע3, אני עובד בסיפור חוזר". אתגרים"חזרתי ל, אני לוקח חלק בפעילות
.מדברים ויוצאים לטייל ביחד, אנחנו שומעים מוזיקה, בדירה

.אני מחכה למסיבות ולטיולים של כנרת כדי שאוכל להכיר את מרבית החברים
אני  , אני לא מרגיש בדידות ויש לי בשביל מה לקום בבוקר. בערבים יושבים ביחד ורואים טלוויזיה

הם שמחים ורגועים כי אני מרגיש  , אני מתראה איתם. אני בקשר טלפוני עם המשפחה. מאוזן ושמח
.אני מעדכן כל הזמן. טוב ומתקדם

?איך קיבלו אותך כשהגעת לקהילה: שאלה
ההורים רצו שאמצא מסגרת  . הגעתי לבד מהבית. רינת ותמי המדריכות קיבלו אותי: תשובה

.שתכניס אותי לשגרה ותקדם אותי בחיים

?מה אתה רוצה לשנות בקהילה:שאלה
.חוץ מזה הכל טוב. אני אוהב בריכות. אני רוצה שתהיה בריכה בחצר של הדירה: תשובה

?מה השאיפות שלך לעתיד:שאלה
,  אני רוצה לעזור לאנשים. אני רוצה להיות אח בבית חולים העמק במחלקה לבריאות הנפש: תשובה

אני  , בעזרת העזרה והכיוון הנכון. כי אני הייתי במצבים כמו שלהם, כי אני יכול להבין אותם יותר
,  אני צריך שיהיה סיפוק לנתינה במקום העבודה. יודע שביטוח לאומי יכול לעזור במימון הלימודים

.ואז אקום כל בוקר עם חיוך על הפנים שאני תורם ועוזר לאנשים
אני חושב שרק מי שהיה במצבים של בעיה נפשית  

.יכול להבין אנשים שהם באותו מצב



רעיה חרותיילדות נפלאה וממש לא נשכחת                

שכונת עוני של אנשים צבעוניים  , מוניסהרחוב הראשי של השכונה המיתולוגית שיח 

.  שחלקם עסקו בעיסוקים מפוקפקים רבים מהם קשי יום,  מכל העדות  ופזורות

.  שכונה של בתים ישנים שלפני שתושבי השכונה התיישבו בהם היו ריקים ומוזנחים

.השכונה הייתה צמודה לאוניברסיטת תל אביב

ברבות  . עם השנים היא נמחקה הוקמו עליה בנייני האוניברסיטה ומגרשי חנייה

רחוב שבטי ישראל . השנים יש אתר די פעיל בפייסבוק ובית כנסת של יוצאי בבל

גברים  , נשים, משני צידי הכביש עמדו המוני אנשים. היה הומה אדם, הרחוב הראשי

של אותה תקופה רץ הלוך וחזור על כביש " כוכב"בשתיקה ובשקיקה צפו ב.  וטף

. הכביש המוזנח היה מלא במהמורות ובורות ונס שלא מעד תוך כדי.  האספלט הרעוע

.בין קריאות עידוד והערצה רץ על פנינו יהודה ברקן הוא ולא אחר, לקאטבין צילום 

בשל . והייתה לי ההזדמנות  להביט בהערצה ומקרוב6או 5הייתי ילדה בערך בת 

שהיה , גבר מרשים יפה אתלטי ומה לא, מול.  היותי נמוכה וקטנה עמדתי ממש קרוב

זה היה אחד האירועים המכוננים של תקופת ילדות  . גם חייכן נחמד וחביב במיוחד

.קסומה ומרתקת במיוחד, מקסימה

ויש  , וכל הקרנה שלו. צולם אצלינו בשכונה" וחציצרלי"האלמותי הקאלטסרט 

מחזירה אותי אחורה במנהרת הזמן לילדות מעצבת קסומה וממש לא , הרבה כאלו

כל בנות , זאת לא חוכמה. אפילו התנסיתי באודישן להתקבל כשחקנית לסרט. נשכחת

גילה מושא  )נבחנתי ללא הצלחה לסצנה שבה האמא של .  גילי עטו על המציאה

זה אחד הקטעים האהובים . שותה ערק ואוכלת חריף( אהבתו של יהודה ברקן 

. המצחיקים והמזוהים עם הסרט

תמיד אני משתעשעת ברעיון .  גילה אלמגור זאת לא אני, וטוב שכך, לא התקבלתי

אבל שחקנית . לא אהיה-שחקנית מקצועית . שאולי זה  מה שהתווה את מהלך חיי

.  היו נפלאיםמוניסיח'בשהחיים . כאילו שיש ברירה. במשחק החיים אהיה גם אהיה

אחוות משפחה . משחקים, כיף, המון זיכרונות וגעגועים לתקופה נטולת פחדים

.תומכת ואוהבת



משהו בסגנון של מבוכים  . גרנו בבית  ערבי ישן שכנראה אדריכל שיכור עיצב אותו

היה  . הבית היה מוקף בחצר ענקית מלאה בעצי פרי מכל הסוגים והמינים. ודרקונים

עם סבא  8כאשר אחותי עישנה בגיל , גם פרדס מלא פרי הדר שאחד העצים בו נשרף

היא תמיד . כמובן שבטעות ובהיסח הדעת. תחת אותו העץ האומלל וזה מה שקרה

.  אומרת וזה נכון שזאת הייתה סיגריה חד פעמית והיא נגמלה לתמיד בגיל צעיר

מלחמת "המסריחות והרקובות במיוחד שימשו לנו כלי משחק להגוייאבות

כל אחד מאיתנו היה מתבצר לו על עץ מחפש מחסה והעפנו את גוש  " . הגוייאבות

משחק אהוב ומהנה אבל מסריח במיוחד . הסירחון  אחד על השני וקלענו לא רע בכלל

.תרתי משמע

עלו אליה לרגל  " מחוז"אחותי הייתה אלופת ה. ולות 'גוגואים וג; מלחמות הבוץ

היא הביסה את כולם במקצועיות מבלי להניד  . משכונות היוקרה שהיו קרובות אלינו

זה  .  ולות עם מוטיבציה לחזור חזרה ולנצח'שלחה אותם חזרה בלי גוגואים וג. עפעף

והיה המקרה שבו לימדו לרכב על אופניים  . ניצחה, היא תמיד בלי חמלה. לא קרה

בשלב מסוים יצא לי הכידון . ואפילו הרכבתי חברה ועוד בירידה הכי גדולה בשכונה

.לי ולחברה שלום..... באוירמהמקום נותר בידיים 

לא חשנו במחסור כי הבית החם וסבא וסבתא  שבאו . גדלנו בשכונת עוני  מוכת פשע

שגרו באותה חצר נתנו לנו המון  , מארצות הברית להיות קרוב אלינו ולאמא ביתם

,  ילדים7על קריירה בכדי לגדל שויתרהאמא . פתחו בפנינו אופקים חדשים, אהבה

לונה פארק  , היו טיולים, אבא שהיה עסוק בטרדות פרנסה אבל כשהוא היה

וביקורים לאנשים מרתקים רובם היו בעמדות מפתח חשובות  במדינה ולנו הם היו  

הוא : "החברה הציגה אותו בפני אמא שלה. אחי פעם ביקר חברה מבית ספר. חברים

לרפואה שניהם מובילים  ' היום אחי וחברתו פרופ". אבל הוא לא כזהמוניסמשיח 

.בתחומם
,רעיה יקרה

משתתפים בצערך על פטירתו 
ל"ר יעקב חרותי ז"של אביך היקר ד

אוהבים ומחבקים 
משפחת קהילת רימון



ארז גונן–פינת ההתמודדות 
משוםסבלתילאכאשר-בעברממניחלקהיהאשר,מסויםמשהועללכתוברעיוןליהיה

.אחררעיוןליעלה,"התבונהנפלאות"בסרטצפייהלאחראולם.בריאותיתבעיה
עלחדשותמחשבותביעוררההפעםבוהצפייהאולם,בעברפעמיםמספרראיתיזהסרט

.זהמצבעםוההתמודדות"סכיזופרניה"שנקראהפסיכיאטריהמצב
זאת.1994בבכלכלהנובלבפרסשזכהנאשגוןבשםפרופסורשלסיפורוהואהסרט
היהכברבהמסוימתלנקודהעד,שטופלמבליהנפשימהמצבסבלצעירשמגיללמרות

.האוניברסיטהבסגלחבר
נחשבלאמעולם,חברתיתמקובללהיותרצונוולמרותבמקצתמוזראדםהיהתמידגון

.חברותיכאדם
שבהםהראשון.דמיונייםאנשיםלראותגוןהחל,האקדמיתבהתפתחותומסויםבשלב

קשההיהשלגוןהאנשיםואתהעולםאתלהביןלגוןעזרזהשותף.לדירתושותףהיה
בשל,הרוסיםכנגדהנלחםחשאיסוכןשהואלחשובגוןהחלמכןלאחר.עימםלהתמודד

מעברשראתה,לאישהנשויהיהכברגוןזובתקופה.נסתריםקודיםבהבנתמומחההיותו
.הנהדרתאישיותואתוראתהשלולמוזרות
השתנתהחשאיסוכןשהואלחשובהחלשגוןבשלב.להריוןנכנסתגוןשלאשתובהמשך

בביתלאשפוזוהובילזהדבר.אחריושרודפיםלחשובהחלוהואלפרנואידיתאישיותו
זהדבר."לוקחיםשרובנוכמו"כדוריםלקחתגוןהחלשחרורולאחר.פסיכיאטריחולים

בגללחוויםשרביםדבר",המיניתפקודוואתהמתמטיתיכולתואתלאבדלגוןגרם
לקחתלהפסיקגוןמחליט,הפרטיותסכולומהמצבגוןשלאשתותסכולבשל."הכדורים

אשפוזועלולחשיבה,בעברסבלבהםהחזיונותלחזרתמובילזהדבר.בחשאיכדורים
.מחדש
.בשניתהפסיכיאטריתהאבחנהעללחשובליגרםאשרמהרגילשונהדברקורהפהאולם

.בראשורקשקיימיםהשוניםהאנשיםכנגדלהילחםולנסותלהתאשפזלאמחליטגון
אירועיםמספרלמרות.רגילכתלמידלאוניברסיטהללכתמחליטהואאשתובעזרת
זאת,מהםלהתעלםמצליחהוא,בראשובאנשיםלהילחםפיזיתמנסההואבהםקטנים
.הזמןכלאותםושומערואהשהואלמרות
כנראההםאבל,האנשיםאתרואהעדייןהואשלמעשה"לעבודהלעמיתאומרגוןלבסוף

."שםשקייםמשהופשוטהם.לומציקיםואינם,ממנוהתייאשו
.לוועוזרת,לצידונשארתהתקופהבכלשאשתולצייןיש

מצביםעללהתגברהאנושיתהתבונהויכולתהאדםליכולותהשראהמהוויםגוןשלחייו
.האהבהובעזרתמטרהובעזרתאמונהבעזרת,אפשרייםבלתינראיםאשר
.משתניםבטוחהםממשיכיםהחיים,מסויםפסיכיאטרימצבשלמרותמראהזהדבר

.מחייווליהנות.אמתאהבתלחוות,משמעותייםהישגיםהשיגליכולהאדםעדייןאולם
הקשההעבודהאולם.למטרהלהגיעלאדםלעזוריכוליםהםפתרוןלאהםהכדורים

.קשהועבודה,אהבה,תמיכהבעזרתעצמוהאדםידיעללהיעשותצריכה
.בריאיםנהיהכולנוהשםבעזרת



:שאלות 
?מה זו תחושת שייכות לקהילה בשבילך.1
כיצד ניתן לדעתך לחזק את תחושת השייכות והשותפות לקהילה ברמת הפרט והכלל. 2
...חוויות ממפגשי אמנה ארגוניים שהשתתפת בהם/נשמח שתשתף אותנו במחשבות. 3

:תשובות
1.

אם זה , שאני אישית מרגיש מאוד שייך וחלק מקהילת כינרת, אני אפתח בזה, אז קודם כל
:כמו, קהילת רימון בנושא שייכות, בלקיחת חלק מהפעילות של קהילתי

.כדי לדעת מצב כספי( וכופעילויות , ארנונה, מים, חשמל)סגירת הוצאות חודשיות ●
חייב לציין שלבזבז  . )שחיבר בין קהילתנו לקהילה בטבריה, לבזבז כספים בנופש אילת●

(אומר כתלמיד להנהלת חשבונות וחשב שכר! כספים זה חשוב ורצוי
אני מרגיש שייך גם בתחום החברתי  

אז לשבת ולפטפט או  , שלי שם)!( מדריכה -כשה107אם זה לבקר מדי פעם בדירת חנקין ●
...  וכוחיבוקים , נישוקים, כשאני מגיע לבקר במשרדים אז לקשקש עם הצוות

אתחיל קודם כל בהבהרה מדויקת  של ? אז שאלתם בעצם מה זה תחושת שייכות בשבילי
להיות שייך . אני שייך לקהילה וחלק ממנה. חלק מ ושייך ל: צמדי מילים2המילה ואומר שיש 

זה לצאת מהקופסא המרובעת של כל אחד מאיתנו ולומר לעצמך . לקהילה זה להרגיש את זה
דווקא עכשיו שלא בא לי לצאת אני אצא לטייל ואפתח תחושת שייכות גדולה יותר לקהילה  

.  לקחת חלק זה אם כשמבקשים עזרה כלשהי להירתם ולעזור. גםאהנהואולי חס ושלום 
, אני שייך לקהילה וחלק מקהילה, "אני בעננים"בסופו של דבר זה להרגיש ממש תחושה של 

.קהילת כינרת
.כמובן שכל אחד לוקח את זה למקום שונה. זו הדעה והסברה שלי! אבל

. בריאה ומחזקת, בגדול להיות שותף וחלק ממשהו שאתה מאמין בו נותנת הרגשה מעצימה
.לאורך כל חייך, תחושה שיש משפחה שנייה לצידך( לדעתי)קהילה נותנת 

פינת האמנה
סעיף מאמנת כנרת-שייכות ושותפות

בר חכים



2.
.ניתן לחזק את התחושות הללו בשני האופנים

באמצעות תמיכה קהילתית וכמובן מה שחברת כינרת מציעה  , דבר ראשון-באופן כוללני 
:  לנו
מיידעים אותנו על המתרחש  , שעוזרים לנו לקשר בין חברי קהילה אחרים, מדריכים●

מעדכנים אותנו בפעילויות ומעודדים אותנו להיות שותפים לנעשה  , והנעשה בקהילה
. בקהילה

שנותנים תמיכה בירוקרטית לכל מה שקשור לסל שיקום ובפרט  , מתאמי טיפול●
לחברת כינרת ולהיות שותפים לאורך השיקום שלנו בתחומי השייכות והשותפות  

.בקהילה

אני חושב שיש המון עזרים איך להרגיש שייך וחלק מהקהילה -לגבי חיזוק ברמת הפרט 
כלומר , יש דבר חשוב אחד שמשותף לכל העזרים וזה לדעת לקבל הכוונה ומרות, אבל

.  כל שכן שותפות קהילתית, לדעת לקבל עזרה זה המפתח לכל דבר. עזרה
יכולות ורצונות שעוזרים לך לבחוץאת מקרין , כשאתה מקבל עזרה בצורה בריאה

. להרגיש טוב עם עצמך מה שעוזר עם כל תחום בחיים ובקהילה

3.
חוויה אחת טבועה וחקוקה לי בראש  . חוויות ממפגשי אמנה זה השיא של כינרת, וואוו

כשבאחד ממפגשי היה סרט תיעודי על אחד שהיה עם מוגבלות כלשהי : והיא הולכת כך
משהו , הייתה שם פסיכולוגית שאמרה לו בצורה ישירה ובוטה, (אינני זוכר מהי בדיוק)

עם מוגבלות כמו שלך לא יכול לצאת עם נורמטיבית , אתה מבין שאתה"בסגנון של 
".כמוה

לי לא יהיה בן זוג נורמטיבי בגלל שלל  ?, מה. זה פשוט ממש נתן לי סטירת לחי בהתחלה
?מה חטאתי? המוגבלויות שלי( 'ברוך ה)

שכולנו  , דיברתי על הנושא הזה אחרי המפגש למשך כמה שבועות עד שהגעתי למסקנה
לא שווה  , שלי' פאקים'המוגבלים ברמה כלשהי ומי שלא יכול או לא יודע להתמודד עם 

.אותי וכנראה שהוא לא הזיווג שלי

להכיר  , למנגלנג, לפטפט. להרגיש שייך. להיות שייך-החוויות שם בגדול הן לפתח את ה
לקחת , לצחוק הרבה, לשמוע הרצאות! לאכול  ולהשמין בכיף עם אוכל מדהים, אנשים

.חלק בפעילויות של המפגש ועוד הרבה אושר אין סופי
לומדים הרבה על הקהילה . ממליץ בחום לכל אחד להיות במפגש אמנה לפחות פעם בשנה

.שומעים לומדים ונהנים. ומה היא מכילה

התלוותה אלי מישהי מקסימה . עוד חוויה שאני חייב לשתף ממפגשי האמנה שהייתי
היא אישה מדהימה ואמא  . מישהי שעד המפגשים הללו לא יצא לי להכיר. מהקהילה שלנו

רק החיבוק המדהים והנשיקה שקיבלתי ממנה  , בלי הרבה מילים שעברו בנינו. מקסימה
.ישר היא נכנסה ללב שלי, כמו ששירן אומרת, סטנדאפאחרי מפגש שנתתי בו סוג של 



עדכוני החודש

.מסיבת סוף קיץ בבריכה בגן נר-4/9/2022
.  ומוזיקהצהרייםארוחת , ניפגש בבריכה בגן נר לחגיגה של כיף במים

".בבאלגג"הרמת כוסית לכבוד ראש השנה  -19/9/2022
.ניפגש להרמת כוסית עם כיבוד ושתיה לכבוד ראש השנה

נצא לנופש קהילתי שנתי -נופש שנתי בעכו -18-20/10/2022
.300₪עלות השתתפות הנופש 

.אטרקציות ואוטובוס, מלון, הנופש ארוחות



מסיבת פתיחת קיץ


