ניוזלטר קהילות פברואר-מרץ 2021
חגיגות פסח בקהילות התומכות
סוף סוף הוסרו חלק ממגבלות מגפת הקורונה על הציבור
ואצלנו האווירה אביבית וחגיגית במיוחד ,חברי הקהילות
התומכות וגם צוותי התכנית נהנו ממסיבות הרמת כוסית
לקראת הפסח בכל רחבי הארץ

במסגרת יום המעשים הטובים התקיים
אירוע הוקרה לאבות הקהילה חולון ,על ידי
מנהלת וגמלאיות מועדון פנאי לגמלאי חולון
ארוחת בוקר,סטנדאפ ותעודות הוקרה.

יום המעשים הטובים
מגוון פעילויות ושיתופי פעולה לטובת חברי
הקהילה התקיימו ביום זה ,אחד מהם הוא מיזם"
שכנים ומבשלים" יחסי שכנות ותקשורת עם אזרחים
ותיקים על בסיס בישול ותיעוד מנות ילדות כחלק
מתהליך הוקרה ,העצמה והנצחה של החוויות,
המתכונים והסיפורים האישיים

פורים בקהילות ירושלים
חגיגות הפורים השנה נחגגו קצת אחרת אבל עם
שמחה רבה בלב ,חולקו משלוחי מנות לעשרות חברי
קהילה ,אשר נהנו גם ממסיבות החג
במועדונים,בליווי תחפושות ,מוזיקה שירה וריקודים.

טיול ראשון לאחר הסגר קהילה
תומכת חדרה
חברי קהילה תומכת חדרה ג' יצאו לטיול
ראשון עם סיום הסגר לרמת הגולן!

פורים ברמת אפעל חגיגת פלמנקו

מימונה ומופלטות בקהילת נכים
נהריה

בגן יבנה ומיתר להבים חילקו בקבוקים
ומגבות לחברי קהילה תומכת כאות
הערכה וחיזוק הלך הרוח לקראת החג

מתנות משמחות גם
ברמת אפעל ובקהילת
הנכים טבריה

התנדבות בין דורית
במסגרת חגיגות חג הפורים וחג הפסח התקיימו
בקהילות מיזמים רבים בשיתוף בני נוער וסטודנטים
למפגשי הפגת בדידות ,אשר כללו פעילות מובנת
בהקשר לחג ,שיחה,משחק משותף ,נגינה ושירה יחד
ולסיום חלוקת תשורה קטנה.

קהילה תומכת חולון

במהלך חודש פברואר ,קהילה
תומכת בחולון מחלקת
חוברות סודוקו ותשחצים
לקשישים דוברי השפה
הרוסית על מנת לשמור על
כושר מנטלי .יעקב
פרידבורג ,ניצול שואה

טעימה מהמשך הפעילות
אצלנו בקהילות

חברת תיגבור מרכינה ראש לזכרו של
אברהם בראון יו"ר עמותת גיל הזהב למיתר
ולהבים אשר הלך לעולמו בטרם עת ,נזכור
את תרומתו הרבה לקידום הקהילה התומכת
במיתר להבים.
יהי זכרו ברוך
הישיבה האחרונה ב 15.3.21 -בה השתתף אברהם
בראון

יום הזיכרון ויום השואה עומדים בפתח  ,ובקהילות התומכות
מתוכננים טקסים מכובדים ואירוח מרצים מהשורה הראשונה
בכל המועדונים לזכר הנופלים.
לקראת יום העצמאות כבר מתוכננים בקהילות השונות מפגשי
פיקניק באוויר הפתוח ושירה בציבור .
אנו נערכים לחזרה לשגרת פעילות תרבות ופנאי בכל
המועדונים  ,סנונית הטיולים הראשונה כבר יצאה לדרך
ובעקבותיה יהנו שאר חברי הקהילות התומכות בכל הארץ
ממגוון טיולים במסלולים שונים .
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