
בקנותכם מוצר מקטלוג זה הנכם 
מרימים תרומה ל'קרן בכבוד', התומכת 
באוכלוסיות מוחלשות מכל גווניה של 
החברה הישראלית, יחד עם קהילות 

ומוסדות התנועה הרפורמית.

איך לרכוש המוצר? 
הזמנת המוצר תתבצע דרך

 מוקד 'קרן בכבוד'
טלפון: 1700-50-19-19

bekavod@reform.org.il :או בדוא"ל
 ציינו המוצר שברצונכם לרכוש 

 וצוות קרן בכבוד יחזור אליכם תוך
24 שעות לביצוע הזמנתכם 

 תוכלו לבקר באתר סטודיו עמנואל

www.emanuel-judaica-israel.com

 לבחור מוצרים נוספים שגם אותם ניתן לרכוש דרך 

'קרן בכבוד' בהנחה של  30% מהמחיר הקטלוגי שבאתר.

המחירים בחוברת זו הם המחירים הסופיים. 

 30% מכל רכישה יועברו כתרומה ע"י 

הסטודיו לקרן בכבוד.

 מתנה עם תרומה לקהילה

דמי משלוח לבית המזמין 30 ₪. ברכישת מוצרים מעל 500 שח המשלוח ללא עלות כספית.

אדם פשוט להיות 

קהלת ג, א   "לַּכֹל זְמָן וְעֵת לְכָל - חֵפֶץ ַּתחַת הַָּׁשמָיִם"

 ~ לה  יודאיקה ותרומה לקהי  ~



מזל טוב, חג שמח ושלום 
 

בשמחות המלוות אותנו בחיינו, אנו מתחדשים בתשמישי קדושה - כך לקראת חג, שמחה 
משפחתית, בית חדש או אירוע במעגל החיים. אירועים אלו, התחנות במסלול חיינו, הם 
הזדמנויות להביט על מה שיש לנו, להודות ולברך - כמאמר פרקי אבות - "איזהו עשיר? 

השמח בחלקו". מסכת אבות ד', א 
מתוך ההכרה, אנו פותחים את הידיים ואת הלבבות לעשיית טוב. 

המסורת היהודית, באין ספור הזדמנויות ואופנים, מזמינה אותנו להוסיף לכל שמחה את 
ִוי ְוַהֵגּר ְוַהָיּתֹום ְוָהַאְלָמנָה  ךָ ַוֲאָמֶתךָ ְוַהֵלּ ךָ ְוַעְבְדּ ה וִּבְנךָ וִּבֶתּ ַחֶגּךָ ַאָתּ חדוות הנתינה "ְוָשַׂמְחָתּ ְבּ
ָעֶריךָ" דברים ט"ז, יד המחויבות להתיר לשמחה לחלחל לכל שכבות החברה היא  ְשׁ ר ִבּ ֲאֶשׁ

חלק ממצוות שמחת החג בתורה.
בסמיכות לחגים ובמהלך השנה, אנו בקרן ב'כבוד' מלווים משפחות ואוכלוסיות ייחודיות 
ולרוחבה.  לאורכה  בארץ,  שונות  תכניות  ומקיימים  הישראלית,  החברה  של  גווניה  מכל 
במהלך  ותורמים  תומכים  אשר  רבים  שותפים  ובזכות  בזכותכם  מתאפשרות  התכניות 
לחברי  מאפשרות  הקרן  תכניות  השותפים.  לכל  תודה  כך  ועל  הקרן  בתכניות  השנה  כל 
קהילות התנועה הרפורמית ולמתנדבים מקרב הציבור הרחב לקחת חלק בעשייה, ובכך 

לתרום לאֵחר ולהעצים את האור. 

כל  בזכות  חייכם.   את  להעשיר  שיוכלו  קדושה,  תשמישי  של  שפע  תמצאו  זה  בקטלוג 
קנייה שלכם, נוכל אנו להמשיך לתמוך ולהושיט יד לסיוע.    

מדבר   - התרומה  "וזאת  תרומה  לפרשת  בפירושו  כותב  ה-13(  המאה  )ספרד,  בחיי  רבנו 
בתרומה העליונה ]...[ כי כשיביאו תרומת המשכן מיד יביאו עמה התרומה העליונה וישכינו 
הגשמי  הזה,  העולם  בין  חיבור  יוצרות  התרומה  והן  הנתינה  הן  ביניהם."  למטה  שכינה 
והחומרי, לבין האלוהות והשכינה. הנתינה, הערבות וההדדיות הן מעשי "השכנת שכינה". 

 אנו מזמינים אתכם להפוך רגעים משמעותיים בחייכם לרגעים של נתינה
 וליהנות דרך קטלוג זה משמחה כפולה - הרחבת הדעת בכלים נאים 

ותרומה לקרן ב'כבוד'. 

נפגש בשמחות 
                

מעגל השנה ומעגל החיים מתקיימים במקצבים קבועים ומשתנים, 
במפגש שבין שגרה וחול לזמנים מיוחדים ולקדושה. 

החפץ לעולם אינו המרכז, עם זאת, במעברים המורכבים מן הרגיל 
אל המיוחד – חפצי הקדושה משמשים אותנו. "כלי קודש" נושאים 

עימם משמעויות, זכרונות, תקוות וכוונות, וככאלו בכוחם לשאת 
אותנו אל מרחב אחר. 

בתוך תרבות השפע, מוקפים בחומר, ננסה לחפש את החומר 
שבתוכו רוח. המתנה, המזכרת, הכלי - שבכוחם ליצור חיבור 

למשפחה, לקהילה ואל מי שאנחנו.

 "לַּכֹל זְמָן וְעֵת לְכָל -
חֵפֶץ ַּתחַת הַָּׁשמָיִם"

קהלת ג, א 

 

הרב גלעד קריב
מנכ"ל התנועה הרפורמית

שרונה יקותיאל
מנהלת קרן בכבוד
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  TBF-1 :מק"ט
& 110

  TBF-2 :מק"ט
& 110

  TBD-8 :מק"ט
& 100

ּכַח ְלעֹוָלם: ְנעוָּריו לֹא ִיׁשְ ית ּבִ ַטּלִ ף ּבְ ִהְתַעּטֵ "ִמי ׁשֶ

ֶלת ]...["  ֻקּפֶ ית ַהּמְ ּלִ ִטיָפה ָהַרּכָה וְּפִתיַחת ַהּטַ ית ַהּקְ ּקִ ַההֹוָצָאה ִמּשַׂ

 מתוך השיר "אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד", "פתוח סגור פתוח",
יהודה עמיחי, הוצאת שוקן )1998(.

© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן 

הטלית על ציציותיה מסמלת את משקל המצוות כנעים ועוטף. ההתעטפות 
בטלית מייצרת מרחב אישי, בו ניתן להתכנס אל עצמנו ולצאת במפגש מחודש 
אל האחר. מי שהתעטף בטלית בנעוריו ומי שהתעטפה בטלית בנעוריה, יישאו 

את זכרון ההתעטפות, אשר ימשיך וילווה אותו ואותה באירועי החיים, בשמחות 
וברגעים של משמעות. 

כיסוי טלית וכיסוי תפילין

יד לספר תורה

טלית

  TP-3 :מק"ט
& 90

 TAH-2W :מק"ט
& 460

  TAC-3 :מק"ט
& 320

  TAE-1B :מק"ט
& 330

  TPB-1 :מק"ט
& 65

  TPB-2 :מק"ט
& 65

  TFF-1 :מק"ט
& 75

  TFF-2 :מק"ט
& 75

  TFD-8 :מק"ט
& 75

* ניתן לרכוש את המוצרים גם בנפרד
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ּבָת "...ְלַהְדִליק נֵרֹות-ׁשַ

זֹוִהי ְקִפיַצת-נֶֶפׁש ֲהַרת ְנצוּרֹות..." 
זלדה 

קפיצת הנפש מן החול אל השבת, רגע הדלקת הנרות, הוא רגע של מעבר - 
באמצעות הפעולה הופך יום חול לזמן קדוש. 

הדלקת נרות השבת צופנת בתוכה אפשרות לרגע אישי של תפילה וכוונה 
ולרגע משפחתי של ברכה וחסד. אל ברכת הנרות, בין אם יצירתית או מסורתית, 

ניתן להוסיף תחינות אישיות,  או להתברך באחד הנוסחים )חדשים או ישנים( 
המסייעים ליהנות מזיוו של הרגע - במילים ובאור.

פמוטים 

"אלהים גדול
ברך אותי ואת כל אהובי

בהזדמנות, באמת, לנוח בשבת זו.
מי יתן ואור הנרות יגרש מאיתנו

את הכעס, ואת הרגשת הפגיעה.
שלל ברכותיך לילדיך,

שילכו בדרך תורתך ואורך."
שרה בת טובים, מתוך "תחינת שלושה 
שערים". המאה ה18, מתורגם מיידיש. 

ָפניך  "...ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ּ ה' אלוהינו ואלֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינו

ְמָחה,  ל שִׂ ֵביִתי אֹור ׁשֶ ה ּבְ ְרּבֶ ּתַ ׁשֶ
ים טֹוִבים וְּבִהיִרים, ִּ לֹום,  ְוַחי וְּבָרָכה ְוׁשָ

נֶיךָ אֹור ּפָ מֹוֵתינוּ ּבְ ְוָתִאיר ֶאת ִנׁשְ
נוּ..." ְחּתֵ ּפַ ִמׁשְ ן ּבְ ּתֵ ְמָחה ּתִ ְושִׂ

מתוך תפילה לפני הדלקת נרות שבת, 

מתורגם מלדינו, מתוך "תפילת נשים" בעריכת 
עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות )2005(

חלת שבת
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ וַּמְשִׂבּ

תהלים קמ"ה, טז, וברכת המזון

אחד המאפיינים הייחודיים לשולחן השבת הוא הכיסוי החגיגי לחלות. החלות אינן ככל 
לחם, הן חלק מצרכי השבת - מגלים את נוכחותן על השולחן לאחר הקידוש.

מספרים על רבי ישראל מסלנט, מאבות תורת המוסר, שהתארח אצל אנשים בערב 
שבת. בעל הבית גער ברעייתו, על שום ששכחה לכסות את החלות. "מדוע מכסים את 
החלות?" שאל הרב את מארחו. "כדי שלא תתביישנה בזמן שמברכים קודם על היין", 

ענה המארח בביטחון. 
"כלום יש לחלות רגשות?" שאל הרבי. "אין מנהג זה בא אלא להרגילנו שלא נהיה 

מביישים אף דבר ואף אחד, ביחוד לא את קרובנו." 
וכך מונחות החלות על השולחן, מכוסות עד לבציעתן, מזכירות לנו שלא נבייש ולא 

נתבייש, ואולי אף מזכירות לנו את כל מי שזקוקים לכסוּת ולמלבוש.

 CSG -2 :מק"ט
& 225

  CBC-1 :מק"ט
& 230

  NSD-1 :מק"ט
& 120

 NSC - 1 :מק"ט
& 90

 CMC-2 :מק"ט
& 140

 CME -10 :מק"ט
& 85

  CMC-7 :מק"ט
& 140

  CBB - 1 :מק"ט
& 230

  CSJ - 1 :מק"ט
& 190

  CA-1 :מק"ט
& 115

  CSO-1 :מק"ט
& 100
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הברכה על היין מעניקה את המסגרת לטקסיות היהודית, להתכנסות המשפחתית 
והקהילתית ולתחושת השפע והשמחה. 

בשירה הנפלא "קידוש" בתוך שירי זלדה )פנאי(, תל אביב, עמ' 24 )1985( מתארת זלדה 
דַֹלח  נוּ הֹוִציא ִמן ָהאֶֹפל / ֶאל ּבְ את המסע שנוצר עת סבה מקדש על היין "...ֶאת ִלּבֵ

ת...". בתמונה שמצייר השיר ניתן לראות לנגד עינינו את הגביע המכיל את היין, את  ּבָ ַהּשַ
המשפחה המכילה יחד זכרונות, רגעי קושי ושמחה, ואת המילים: מילותיה מרוממות 

הנפש של זלדה, מילות היום יום המפנות את מקומן למילות הקידוש העתיקות, המילים 
המכילות עולם ומלואו.

גביע קידוש
המנהג להשאיר כוס לאליהו קושר יחד כמה חוטים - את הדלתות משאירים פתוחות הן 
כדי שכל דכפין וכל דצריך יוכל להיכנס, והן משום שכדברי התלמוד במסכת ראש השנה 

"בניסן נגאלו ישראל, ובניסן עתידים להיגאל" - להיות מוכנים לגאולה שבפתח. הדלת 
הפתוחה והכוס מבטאות, אם כן, את התקווה לגאולה לאומית לצד האפשרות לגאולה 

חברתית, על ידי פתיחות ונתינה. דמותו של אליהו הניסי מתערבבת בדמותו של הנזקק, 
והדלת נשארת פתוחה.

בדורנו צמח מנהג נוסף - לצד כוסו של אליהו, כוס מלאת יין, נניח על השולחן כוס למרים. 
מרים, שעל פי המדרש בזכותה נגאלו ישראל ממצרים, היא הצלע במנהיגות המשולשת, 

והיא נושאת חסד המים במדבר. 

ָרֵאל" ֶקת ֶאת ִישְׂ ֵאר ְמַסּפֶ ָהְיָתה ִמְרָים ָקֶייֶמת ָהְיָתה ּבְ ל ְזָמן ׁשֶ "ּכָ
תוספתא, מסכת סוטה י"א הלכה א. 

פתיחת הדלת למרים כמוה כפתיחת דלת לנשים בהיסטוריה, וכך היא מובילה את נשות 
ההווה לקחת חלק בהובלת הסדר. 

על שולחן הסדר מניחות גביע מים למרים, ומברכות עליו, בראשית הסדר או במהלכו. 
ניתן לנסח ברכה מיוחדת או להשתמש בנוסח המוצע 

זֹו ּכֹוס ִמְרָים ַהנְִּביָאה, ּכֹוס ַמִים ַחִיים.
ֵאר ִמְרָים ִלְרפוָּאה ְוִלְגֻאָלּה. יֵמי ּבְ ּתֹות ִמּמֵ ְזּכֶה ִלׁשְ נִּ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ים  ְרָים וִּמּכָל־ַהנָּׁשִ נְִּלַמד ִמּמִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ֵּי ַהיֹּום־יֹום  ל ַחי ים ׁשֶ ּסִ ים וִּבְמחֹלֹות ֶאל מוּל ַהנִּ ֻתּפִ ָלֵצאת ּבְ

ָכל־ֶרַגע. יר ַליָי ּבְ ְוָלׁשִ
נוסח הברכה חובר בידי הרב רות גן קגן, עבור הפירוש 

להגדה "בין אי סדר לסדר - חוויה הוליסטית לליל 
הסדר", הוצאת אורים )2005(

כוס אליהו וכוס מרים 

  CUU-1 :מק"ט
& 125

  CU-5 :מק"ט
& 90

  CU-4 :מק"ט
& 90

  CUT-1 :מק"ט
& 110

  CUX-2 :מק"ט
& 160

  CUN-1 :מק"ט
& 155
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כיסוי הראש אינו מצווה מן התורה, לאורך הדורות התקיימה מחלוקת בקרב חכמים 
בקהילות אם זהּו חובה או מנהג. עם הזמן התקבל מנהג כיסוי הראש כמחייב וכיסויי 

הראש, צורתם, סגנונם, גודלם - הפכו לסממן קהילתי וביטוי לשיוך קבוצתי. 
חבישת כיפה, לגבר וגם לאישה, עשויה לבטא השתייכות קהילתית, כבוד למעמד או 
למקום. הכיפה מאפשרת ליצור מעבר ממרחב של חול למרחב של קדושה, מסייעת 

לכוון את המודעות אל קדקוד הראש וכלפי מעלה וכן מאפשרת להבחין בין עיסוק סתמי 
לעיסוק המזמין כוונה.

מזוזהכיפה
ָעֶריךָ." יֶתךָ וִּבְשׁ ם ַעל ְמזוּזֹות ֵבּ "וְּכַתְבָתּ

דברים י"א, כ

המזוזה טומנת בתוכה את הטקסט המכונן של 'שמע ישראל' המזכיר לנו את המחויבות 
היהודית למצוות בהליכה בדרך ובכניסה לבית.

קביעת המזוזה בבית ובחדריו יכולה להיות תהליך משפחתי של כוונה משותפת: 
• מהם הדברים שחשוב לנו לזכור בצאתנו ובבואנו? 	
• מה אנו מעוניינים לקחת מן המרחב הביתי החוצה אל העולם? 	
• מדוע אנו מבקשים לאפֵשר להיכנס?  	
• במעבר בין גבולות החוץ והפנים, אילו גבולות חשוב שלא נחצה?	

  YME-12W :מק"ט
& 30   YME-2W :מק"ט

& 30

  YME-6W :מק"ט
& 30

  MLC-1 :מק"ט
& 45

  MZS-23 :מק"ט
& 30

  MZS-7 :מק"ט
& 30

  MZJ-2 :מק"ט
& 65

  MZJ-1 :מק"ט
& 65

  YME-3W :מק"ט
& 30

  YME-13M :מק"ט
& 30



15 קרן בכבודפשוט להיות אדם14

בחג החנוכה מתגבר האור ועולה מדי ערב. מצווה להדליק את החנוכייה על פתח הבית, 
או באופן שתפנה אל רשות הרבים – כך גם המצווה אינה נשארת בתוך הבית החמים 
והסגור, אלא מאירה החוצה ובדרך זו הופכת את כל רואיה לחלק מן הכלל, לחלק מן 

הקהילה.
הנרות השבריריים מסמלים עוצמה, והמבט אל הלהבה החד פעמית והמתכלה מסמל 

מבט אל סיפור עבר, אשר ממשיך להיווצר בכל דור ודור ואינו כלה.

זוּר אֹור ָרעוּד "ְוַהּכֹל ׁשָ

י ְונְַפׁשִ

פוָּחה ּתְ

ִמְפָרשׂ" ּכַ

)מתוך שירה של רחל חלפי "רגע אור"( -

אסופת מקלעת השמש, הוצאת הקיבוץ המאוחד )2002( 

חנוכה
מה נשתנה הלילה הזה? קערת הפסח מסמנת זהות וייחוד, היא זו ההופכת 

שולחן פשוט ל"שולחן סדר", מעניקה לכל מזון סמלי את מקומו המיוחד 
ומסייעת לליל הסדר להיות אירוע רב חושי, בו מחוזקת המשמעות הרוחנית 

על ידי חוויות החושים, הטעמים והמראות. 

פסח

  AMB - 2 :מק"ט
& 55

  MMB - 2 :מק"ט
& 95

  DRS-2 :מק"ט
& 35

  HMB-3 :מק"ט
& 330

  HML-1 :מק"ט
& 180

  HT-1 :מק"ט
& 245

  HMK-2 :מק"ט
& 260

  DRS-4 :מק"ט
& 35

  DRS-6 :מק"ט
& 35

  MB - 2 :מק"ט
& 75

  MMC -2 :מק"ט
& 155

  AMC -2 :מק"ט
& 75

* ניתן לרכוש את המוצרים גם בנפרד
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י  ךָ לֹו ּכִ ִתּתְ ן לֹו ְולֹא-ֵיַרע ְלָבְבךָ ּבְ ּתֵ ח ֶאת-ָיְדךָ ]...[ נָתֹון ּתִ ְפּתַ י-ָפתַֹח ּתִ "ּכִ

ַלח ָיֶדךָ" ךָ וְּבכֹל ִמׁשְ ָכל-ַמֲעשֶׂ ָבר ַהזֶּה ְיָבֶרְכךָ ה' ֱאלֶֹהיךָ ּבְ ְגַלל ַהּדָ ּבִ
מתוך דברים ט"ו, ח-י

ן", חוזרים הפסוקים ומדגישים, בכך הם מזכירים גם את הקושי  ּתֵ ח ונָתֹון ּתִ ְפּתַ "ָפתַֹח ּתִ
ח".  ְפּתַ שעשוי להיות בנתינה, וחוזרים ומזמינים - " ָפתַֹח ּתִ

ההזמנה וההדגשה מבליטות את המתח שבין היצר האנושי להחזיק ב'מה ששלי', לבין 
הציווי המוסרי והדתי של הנתינה. 

ן", הפעלים החוזרים מזכירים את המחויבות הנמשכת, את הנתינה  ּתֵ ח ונָתֹון ּתִ ְפּתַ "ָפתַֹח ּתִ
כעשייה מתמשכת ולא כמעשה חד פעמי, את הפעולה הנדרשת מאיתנו, על מנת להיות 

נותנים. קופת הצדקה הנמצאת לנגד עינינו מזכירה לנו את חובת הנתינה ומשמעותה 
בתוך חיי היום יום שלנו, ובזכותה של נתינה - תבוא ברכה, מתוך הנתינה נסב את המבט 

על הקיים אצלנו, ונתברך. 

המים הם מקור ברכה, זרימה ותנועה, הם מקור חיים. מים הם הקשר בין ארץ לשמים, 
וכל טיפת מים ומקור מים מבטאים חיבור אל כל הימים הגדולים, אל כל טיפות המים 

הקיימות. למים מקום חשוב גם בטקסי היומיום, במעגל השנה ובמעגל החיים.
הידיים, המתווכות בינינו לבין העולם ויוצרות את פעולותינו ומעשינו בעולם, הן אלו 

שעוסקות בכל מלאכה נמוכה או עליונה, סתמית או מקודשת. המפגש המתרחש בין 
הידיים לבין המים, מעניק לנו אפשרות יומיומית של היטהרות. 

"תזכור נפשנו את קדושת הגוף בנטילת ידיים" 
מרשה פאלק, מתוך "ספר הברכות", הוצאת Beacon press , Boston, עמ' 131 )1996(

'אין גבולות לקדושה: "מלוא כל הארץ כבודו". הקדושה מצויה 
בכול, נתונה לנו, נגישה כחסד, בחינם, בפשטות ובטבעיות. עלינו 
רק למקם עצמנו ביחס אליה וכבר אנחנו זוכרים מה אנחנו - חלק 

מן הבריאה האלוהית. בכל מקום של שכחה אין קדושה. רגע 
ההיזכרות הוא הגבול'.

דליה שגב, מתוך "גבולות של קדושה בחברה, בהגות ובאמנות", בעריכת אמילי בילסקי 
ואביגדור שנאן, כתר, עמ' 34 )2003(.

נטלהקופת צדקה 

  NYP-8 :מק"ט
& 125

  TZC-1 :מק"ט
& 140

  TZA-2 :מק"ט
& 140

  TZA-1 :מק"ט
& 140

  TZC-2 :מק"ט
& 140

  TZA-4 :מק"ט
& 140

  NYO-1 :מק"ט
& 40

  NYO-7 :מק"ט
& 40

  NYO-4 :מק"ט
& 40

  NYH-7 :מק"ט
& 75

  NYA-5 :מק"ט
& 130
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"מתן אדם ירחיב לו"
)משלי יח'(

'קרן בכבוד'
קרן היהדות הרפורמית לאחריות חברתית

 'קרן בכבוד', פועלת לאור ערכי היהדות הרפורמית למען תיקון עולם, 
צדק חברתי, מימוש ערכי שוויון, כבוד האדם וערבות הדדית.

לאור זאת, תפעל הקרן לכך שבמדינת ישראל תמומש זכותם של כל איש ואישה 
לרמת חיים נאותה, לבריאות ולרווחה שלהם/ן ושל בני ביתם/ן.

'קרן בכבוד' שואפת לצמצום פערים ולהעצמת אוכלוסיות מוחלשות 
מכל גווניה של החברה הישראלית.

הקרן פועלת תוך יצירת שותפויות והטמעת תכניות מעורבות חברתית, 
גמילות חסדים וקיום משותף בקהילות התנועה הרפורמית ובמוסדותיה.

חפשו אותנו בפייסבוק  קרן בכבוד

פרויקטים מרכזיים
מתוך אמונה שכל אדם יכול להיטיב ולתרום לאחר 

'קרן בכבוד' מקיימת תכניות מעורבּות חברתית וגמילות חסדים בשיתוף קהילות התנועה 
ומוסדותיה, שמטרתן ביסוס תפיסה של אחריות, סולידריות חברתית ותרבות של נתינה 

ועשייה באורח החיים הקהילתיים.

תכנית 'תיקון עולם' 
האדם  כבוד  ערכי  חברתית,  אחריות  למימוש  התנועה,  בקהילות  תכניות  ופיתוח  ליווי 

ושוויון במרחב העירוני בו פועלת הקהילה.

תכנית 'שכנים'
תכניות 'קיום משותף' ליצירת מפגשי שיח פורה ומכבד, טיפוח סובלנות דתית ותרבותית 
שואפת  התכנית  ישראל.  במדינת   - וערבים  יהודים   - ויחידים  משפחות  של  קבוצות  בין 
לצמצם את הזרות בין המגזרים ולבנות בסיס משותף להכרות, לחברות ולחיים משותפים 

בדגש על בניית קשרים אותנטיים של חוויות יחד.

תכנית 'פיתוח מיומנויות חיים' 
קבוצות מעגלי העצמה, הקשבה לנשים המתמודדות עם מציאות חיים מורכבת. בקבוצות 
מתקיים תהליך צמיחה אישי וקהילתי של חיזוק והכרה במסוגלות האישית ובמשאבים 
מקורות  עברית,  שירה  יהודיים,  טקסטים  באמצעות  נעשה  הלימוד  שלהן.  הרוחניים 

ספרותיים מגוונים וסדנאות סביב החגים.

פרויקטים שנתיים 
קמפיין גיוס תרומות שנתי 'קמחא דפסחא' - אריזה וחלוקת מזון סביב החגים של שלוש 

הדתות. סיוע למשפחות ולחיילים בודדים במזון, מוצרים ותווי קנייה.

'אוכלוסיות ייחודיות'
הזדמנויות:  ושוויון  פערים  לצמצום  המגזרים  מכל  ייחודיות  לאוכלוסיות  סיוע  תכניות 

בדואים, מהגרי עבודה, משפחות מקרב העדה האתיופית, צוענים ועוד.

אדם פשוט להיות 

כל תרומה קטנה כגדולה תתקבל בברכה,
לפרטים ולתרומות: 1-700-50-19-19

bekavod@reform.org.il :או במייל



אדם פשוט להיות 

תודה ליאיר עמנואל על החסות והתמיכה בתכניות 

'קרן בכבוד' ועל תרומתו בהפקת קטלוג זה 
........

כתיבה: הרבה גילי צדקיהו, שרונה יקותיאל

עריכת לשון: דגנית להב

iditanat.com עיצוב: סטודיו עידית ענת


