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חברים יקרים, 

בשנה האחרונה קהילת מבקשי דרך ציינה את שנת היובל, 50 שנות יצירה יהודית, 
בסימן ש-ת-פ: שותפות, תעוזה ופעולה. ואכן, הייתה לנו שנה שמשקפת את האמירה. 

שותפות: יצרנו עם גן דוד וגני חיי”ם שותפות נפלאה וכתוצאה מכך השנה       •
הגנים מלאים ומגיעים לשערינו 70 ילדים ומשפחותיהם לשנת הלימודים תשע”ד.  

תעוזה: העזנו להושיט יד לשכננו בשכונת סן סימון וכך חגגנו את יום   •
העצמאות בסימן “נא להכיר” בהשתתפות הגנים, בי”ס לוריא, חוות הנוער הציוני, 

בית הופמן והמנהל השכונתי. לאור היכרות זו, בשנה הקרובה נמשיך ונעמיק את 
הקשרים שנוצרו. 

פעולה: פעלנו לעשייה קהילתית עשירה הכוללת לימוד ועיון, סדנאות, פעילות   •
חברתית, סוף שבוע ביחד, טיול, טקסים, חגיגת שבתות וחגים ועוד.

כמה נכון היה לציין את שנת היובל בדרך הכי מעשית המבטאת את התגשמות החזון 
ואת שליחות הקהילה: לבקש ולחפש ביחד את הדרך אל זהותנו היהודית; לבקש את 

הדרך שתעשיר את חיינו הרוחניים והדתיים כישראלים וכבני אדם מודרניים; לחשוף 
אחרים לפוטנציאל הטמון בחיפוש הזה וביחד ליצור יהדות ישראלית שמבטאת את 

החיובי והטוב במסורת. כירושלמים, חשוב יותר מתמיד להזדהות עם יהדות ליברלית 
בעיר שלנו.

קהילתנו מורכבת מילידי הארץ, עולים ותיקים וחדשים, צעירים ומבוגרים, משפחות 
ויחידים; קהילה שוויונית  בה חולקים יחד גברים ונשים בכל ההיבטים של פעילויותיה 

ובית הכנסת. בנוסף לפעילויות המגוונות קהילת מבקשי דרך מעורבת ועוסקת בענייני 
צדק חברתי ונושאים קהילתיים. 

בניין הקהילה עומד לרשות חברינו לקיום אירועי מעגל החיים ואירועים אישיים.
אנו מזמינים גם אתכם לבוא ולבקרנו בביתנו בסן סימון וליהנות ממגוון הפעילויות 

  www.mevakshei.org :המוצעות בעלון זה. למידע נוסף ניתן לבקר באתרנו

בברכת שנה טובה, בריאה ומבורכת,

איריס

החזנית איריס וינר
מנהלת הקהילה

דבר המנהלת



ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
יום החג, יום חמישי ערב חג, יום רביעי– 25/9/13 
הקפות בשעה 9:45 הקפות  בשעה 17:30.  

שירה וריקודים עם ספרי התורה. 
ספרי תורה מתאימים לכל גיל ולכל גובה. 

הפתעה מתוקה לכל ילד וילדה.
ביום החג קידוש חגיגי והפתעות לילדים

ראש השנה: א‘ תשרי, 5/9/13, 
בשעה 10:30 בספרייה, קומה ב‘

תפילת ילדים הכוללת סיפורי חג, 
שירים של התחלה, ברכות ותקיעות 

בשופר עם תפוח בדבש. לבני 3-6 
ופתוחה לכולם! 

שופר מתנה לכל ילד וילדה.

יום כיפור: י‘ תשרי, 14/9/13, 
בשעה 10:30 בספרייה - פעילות מיוחדת 

לבני 3-6, ופתוחה לכולם! 
שופר מתנה לכל ילד וילדה!

הילדים מוזמנים להביא את השופרות 
לתפילת נעילה בשעה 17:50

 לתקיעת שופר משותפת.

קהילת משפחות הגנים: ילדים וטף

קבלות שבת מוסיקליות/
שעת סיפור בשבת בבוקר: 

יתקיימו במהלך השנה.
מועדים יפורסמו בהמשך.

הדלקת נרות
חגיגית, הצגה 
לכל הילדים, 

שירה וריקודים. יום העצמאות לכל המשפחה:
הדלקת משואות, ארוחה 
חגיגית, פעילות מיוחדת 

ותצפית על זיקוקי הדינור 
בהר הרצל. וכתמיד, 

הפתעה לילדים.

שירים של התחלה, ברכות ותקיעות 

סוכת הקהילה: ביום 
שני 16/9/13, בשעה 

16:00 נבנה סוכה גדולה 
ויפה. כולם מוזמנים 
לקחת חלק בבנייתה, 

לקשטה ולבקר בה.

במהלך השנה

להורים בלבד - בשיתוף עם מכון אדלר: 
פתיחת קבוצת הורים של קהילת משפחות 

הגנים. שילוב התפיסה האדלריאנית והמקורות. 
20 מפגשים בימי א‘ בין 20:00-22:00

6 באוקטובר 2013, בקומה ב‘ בבניין הקהילה
עלות בהנחה למשפחות הגנים:  

1200 ₪ ליחיד; 1400 ₪ לזוג

סדנא ברוח החג, 
כיבוד, תהלוכת 
תחפושות, קריאה חגיגית 

של מגילת אסתר ועוד 
הפתעות. 

פורים: 
ארמון הקהילה, 

עקבו אחרי פרסומי הקהילה
לעדכון תאריכים ושעות:

 www.mevakshei.org

חגי תשרי למשפחות צעירות



מעגל השנה: שבתות, חגים ומועדים

יום השואה והגבורה
נכבד את זכרם של 

הנספים בטקס קהילתי
הכולל תפילה, דברי

זיכרון, קריאה, שירה, 
ולימוד. 

ציון יום הזכרון: 
טקס מקורי לזכר יקירנו שנפלו 

במערכות ישראל ובפעולות האיבה.

תפילות שבת וחג מהוות חלק מרכזי בחיי 
הקהילה. התפילות השוויוניות מתקיימות 

מדי שישי )יש להתעדכן באתר הקהילה לגבי 
השעה( ובשבת וחג בבוקר בשעה 9:00 

בהשתתפות פעילה של חברי הקהילה. אנו 
עורכים קידוש משותף עם תום התפילה,שניתן 

להקדיש לרגל כל אירוע.

ראש השנה ויום כיפור
התפילות פתוחות לציבור הרחב 

ללא תשלום אך תרומות 
יתקבלו בברכה. 

שמחת תורה, סוכות
סוכה קהילתית, ריקודים עם ספרי 

התורה וקידוש עשיר בשמחת תורה, 
ותפילות החג בבוקר הכוללות תפילת 

הלל ויזכור.

עקבו אחרי לוח הזמנים באתר הקהילה.

חווית חנוכה
הדלקת נרות 

קהילתית וערב תרבות 
מיוחד בסימן החג.

סדר ט“ו בשבט
סדר חוויתי 

הכולל לימוד 
טקסטים ודיון סביב נושאי 
החג וארוחת חג קהילתית .

חגיגות פורים
קריאה חגיגית 

של מגילת אסתר,
שירים, ובית קפה בסגנון זולה. 
קרנבל פורים לכל המשפחה – 
כולם מוזמנים לשחק ולרקוד

בחגיגת פורים שמחה במיוחד.

תורה ותפילה 
ותורה וארוחה

שני אירועים בשבת בבוקר: 
בראשון אנו לומדים ביחד עם כוס 

קפה ומאפה ואז מתכנסים לתפילת שבת. 
בשני לומדים אחרי התפילה ומתכנסים 

לארוחת שבת משותפת. 
מועדים יפורסמו בהמשך.

חגי תשרי

הקהל הרחב מוזמן להשתתף 
באירועי הקהילה. עקבו אחרי 
פרסומים לעדכונים שוטפים:

      www.mevakshei.org  



תורה ותפילה 
ותורה וארוחה

שני אירועים בשבת בבוקר: 
בראשון אנו לומדים ביחד עם כוס 

קפה ומאפה ואז מתכנסים לתפילת שבת. 
בשני לומדים אחרי התפילה ומתכנסים 

לארוחת שבת משותפת. 
מועדים יפורסמו בהמשך.

ט’ באב: לימוד שמתייחס 
למשמעות היום 

בעידן שלנו, קריאת 
מגילת איכה ע”י חברי 

קהילה ושירת קינות.

תיקון ליל שבועות 
לימוד ע“פ מיטב 

המסורת.

    חגיגת יום העצמאות
ע“פ מיטב המסורת, מיד  

עם תום ציון יום הזיכרון 
נקיים טקס הדלקת 

משואות, אירוע תרבותי 
ומזנון ישראלי.נצפה

בזיקוקי הדינור בהר 
הרצל מהמרפסת של 

מרכז דוידסון.

מעבדה לחקר המקרא 
עם הרב ד”ר דוד פרנקל

דוד פרנקל, מהאהובים בין “נותני דברי התורה” 

שלנו, ישתף אותנו בכמה מפירושיו החדשים 

והחדשניים לקטעי מקרא ולסוגיות מקראיות. 

מטרת הלימוד אינה רק להסביר את החידושים, 

אלא גם להדגים כיצד חשיבה מחוץ לקופסה יכולה 

להביא לתובנות. בין השאר יידונו דמותו של האל 

בספר איוב; אל וה‘ בתהלים פב; ודמותו של בלעם 

בספר דברים.  ימי רביעי החל מאוקטובר. פרטים 

מלאים באתר הקהילה ובמשרד. 

הרב ד”ר דוד פרנקל, אשר הוסמך לרבנות ב-1991, 
מלמד מקרא במכון שכטר בירושלים. 

חבורת הזמר הקהילתית
מיועדת לאנשים שאוהבים 

לשיר. חבורה אד הוק שמתארגנת סביב מועדים
מיוחדים. לפרטים ולהירשם נא לפנות לאיריס.

נשות ראש חודש
ראש חודש הינו 

חג לנשים, 
ולכן אנחנו נתכנס כל ראש חודש 

ללימוד, שירה, דיון וחוויה משותפת. 
הצטרפי לרשימת המשתתפות וקבלי 

כל חודש עדכון על המפגש הבא. 

יהדות וחינוך

מחדשים עקב הביקוש הרב:

ניתן ללמוד באופן פרטני 
טעמי המקרא וטעמי ההפטרה 
אצל איריס. המועניינים יכולים

ליצור קשר איתה במשרד.

בר/בת מצווה: חוג ייחודי 
והכנה לעלייה לתורה

טקס בר או בת מצווה 
משמעותי ושוויוני 

באווירה קהילתית, 
חמה ומשפחתית. 

 מפגשי לימוד וחוויה 
בהנחיית החזנית איריס וינר.

 ניתן להצטרף במשך כל חודשי השנה; 
פרטים מלאים: דרך משרדי הקהילה.

גן דוד, מבקשי דרך 
גן רב-גלאי לילדים מגיל שנה עד שלוש

בניהולו של דוד זמורה. ההרשמה בינואר.

גני חיי”ם, מבקשי דרך 
גן עירוני לגילאי טרום חובה וחובה.



מבחר חוגים מתקיימים בבניין הקהילה. לקבלת פרטים
מלאים ניתן ליצור קשר עם המנחים או עם צוות הקהילה.

חוגים וסדנאות 

קבוצת תיאטרון פלייבק - בהנחיית עשהאל רומנלי
קבוצה חווייתית המקנה טכניקות מעולם האלתור,התנועה 

והשירה, בשילוב כלים )פסיכו(דרמטיים. תיאטרון פלייבק הוא  
תיאטרון של סיפורי חיים ואימפרוביזציה, הנותן במה לביטוי 

ספונטני ועבודה יצירתית של חוויות מחיי המשתתפים דרך 
המשחק.  אין צורך בהכשרה תיאטרלית מוקדמת, רק סקרנות,

מקהלת אורטוריו: מקהלת אורטוריו ירושלים, המקהלה 
הגדולה בישראל, מונה כ -150 זמרים חובבים. הסגל מורכב 

מטובי המנצחים. תיפתח מכינה לזמרים חדשים בעלי 
פוטנציאל ורצון ללמוד מוסיקה ושירת מקהלה במגמה 

להצטרף בהמשך למקהלה ולרענן את שורותיה.
לפרטים: רשי  -0522-639693 

שותף - לקידום ולשילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בקהילה

עמותת “שותף” הינה יוזמה חדשנית המאפשרת לילדים עם צרכים מיוחדים 
ולילדים רגילים, מסגרת מאורגנת של בילוי שעות הפנאי באווירה חינוכית. החזון 

של “שותף” הוא של שילוב וקבלה, שוויון והבנה, לימוד ובילוי זמן באמצעות 
פעילויות פנאי איכותיות וקייטנות.  

בשנת תשע”ד קהילת מבקשי דרך 
מארחת את הפעילויות של “שותף”. 

 

“שותף” מציעה תוכנית שנתית לילדים 
עם צרכים מיוחדים וחבריהם הרגילים הכוללת:

- תנועת נוער - פעילות דו-שבועית עבור  ילדים ובני נוער בגילאים 6-21
- תוכנית מד”צים - מנהיגים צעירים )שתי קבוצות: גילאי 17-21 וגילאי 13-16( 

פעילות שבועית  ובזמן הקייטנות
- קייטנות שותף מתקיימות פעמיים בשנה: שבוע בחופשת פסח ושלושה שבועות 

רצופים בחופשת הקיץ בחודש אוגוסט  לגילאים 6-21
www.campshutaf.org ;052-694-8904 לפרטים נוספים: מרסי -

פתיחות ורצון ללמוד ולהתפתח!  מספר המקומות מוגבל – חובה להרשם מראש! 
)הנחה לסטודנטים(; ימי רביעי בערב מ - 19:00 עד 22:00 ; החל מ-2.10.13 

info@assaelr.com לפרטים: עשהאל רומנלי - 052-604-8145  או



קבוצת תיאטרון פלייבק - בהנחיית עשהאל רומנלי
קבוצה חווייתית המקנה טכניקות מעולם האלתור,התנועה 

והשירה, בשילוב כלים )פסיכו(דרמטיים. תיאטרון פלייבק הוא  
תיאטרון של סיפורי חיים ואימפרוביזציה, הנותן במה לביטוי 

ספונטני ועבודה יצירתית של חוויות מחיי המשתתפים דרך 
המשחק.  אין צורך בהכשרה תיאטרלית מוקדמת, רק סקרנות,

התעמלות לנשים:התעמלות ייחודית 
למניעת אוסטופרוזיס; 

פעילות מותאמת 
למבוגרות ולכל 

הגילאים; שיעורי 

שומרי משקל: בהנחיית יעל זיזי 

ימי א‘ בין השעות 17:00-19:00 
לפרטים התקשרו: 054-2242280 .

ימי ב‘, בשעה 18:00 ובשעה 20:00
מתאים לכל הרמות, לכל הסגנונות, 

כולם מוזמנים.
לפרטים התקשרו 054-7994520

צ’יקונג:
שיטה המבוססת על עקרונות הרפואה 

הסינית, בימי רביעי,  18:00 - 19:00 
הפתיחה אחרי חג סוכות 

לפרטים: איילת אופירם - 052-5911275

חוג פילטיס: התעמלות לחיזוק השרירים ושיפור 
הגמישות והיציבה. מתאים לנשים ולגברים בכל 

הגילאים. בהנחייתה של מיקה ליצ’מן - מדריכת 
פילאטיס מזרון מוסמכת. החוג יפתח ב- 8/10/13 
בימי שלישי, בין השעות  08:30-09:30. לפרטים: 

mikalichman@gmail.com  052-8414945
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חוגים וסדנאות 

חוג דיאטה: רוצה להשיל 
קילוגרמים ולהרגיש מצוין? 

קבוצת דיאטה דיסקרטית ותומכת 
נפתחת מיד אחרי סוכות, בימי ג‘
בערב בהנחיית שרה הירשהורן - 

שבוע ראשון ניסיון חינם. 
לפרטים: שרה  -050-6563020 

ריקוד לחולי פרקינסון: הריקוד פותח 
את הגוף דרך תנועה יצירתית, עוזר לו 
להילחם בתעוקה התמידית שהמחלה 

גורמת וחלה ירידה משמעותית במידת 
הרעד. בהנחיית אן ברסלב, מורה למחול 

וטאי צ’י במהלך 30 שנה; ימי רביעי 11:30-12:30
לפרטים נוספים ולהרשמה: אן -052-2221157 

טאי צ‘י: בהנחיית בתיה גלאון

בוקר וערב לאורך השבוע;  

לפרטים נוספים: יעל וייסמן 02-579-6440



קהילת מבקשי דרך מקדמת בברכה חברים חדשים 
ומזמינה את כל המעוניין להשתתף בפעילויות המגוונות 

וליטול חלק בחיי הקהילה. 

הצטרפו אלינו והביעו הזדהות 
עם יהדות פתוחה ופלורליסטית בירושלים!
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מתנה ייחודית לכל חג ואירוע

כרטיסי ברכה ייחודיים וגדולים, אותם ניתן גם למסגר
 75 ש”ח לסט של שישה כרטיסים

ההכנסות קדושות לפעילויות  הקהילה

הסדרה הירוקה

ורוד עתיק

עלי כותרת


