
3/8/2016 ynet תכנית בשבוע: "זיקה" לזהות יהודית-ישראלית - יהדות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4641394,00.html 1/6

· ynetart ·English· אלבומים· דרושים· חתונות· ביטוח· בעלי מקצוע· קריירה· מדריך טלוויזיה· פרוגי· אסטרולוגיה· מדע· מדיה· דעות· מפות· מזג אווירדואר אדוםהפכו את ynet לאתר הבית

חפש 15Cתחזית:

יהדות ישראליתיהדות

הכי מטוקבקות

זמן קבלה: 10 מיתוסים על חכמת הקבלה
1k
 .1

"פרס טמפלטון" בסך 1.5 מיליון דולר -
269 לרב הלורד

 .2

אחיותיי החילוניות, הילחמו בשבילנו,
241 החרדיות

 .3

ניסים "די-בלאק" עלה לישראל: "הגשמתי
152
 .4

תיעוד מרתק: השבטים האפריקאים שגילו
114 את היהדות

 .5

זירת הקניות

תכנית בשבוע: "זיקה" לזהות יהודית-ישראלית
דמיינו .. ישוב של עשרות אלפי תושבים, שיוצר יחד תרבות יהודית-ישראלית
ייחודית משלו. דמיינו מועצה מקומית שעוסקת לא רק בארנונה וכבישים אלא
משקיעה משאבים רבים בבניית זהות יהודית-ישראלית-קהילתית. עכשיו

תעצרו. בישוב גן יבנה זה כבר קורה!

פורסם:  29.03.15 , 11:04 ynet

דמיינו... ישוב של עשרות אלפי תושבים, שיוצר יחד תרבות יהודית-ישראלית ייחודית משלו.
דמיינו.. מתנ"ס שהוא מרכז קהילתי שיוצר תהליכים קהילתיים משמעותיים יחד עם התושבים יד
ביד. דמיינו.. מועצה מקומית שעוסקת לא רק בארנונה וכבישים אלא משקיעה משאבים רבים
בבניית זהות יהודית-ישראלית-קהילתית, מועצה שפועלת יחד עם נציגי תושבים שמובילים את

התחום בישוב על מנת להגשים את החלומות שלהם.
 

בקרו בעמוד יהדות ישראלית והכירו ארגונים נוספים
ארגון בשבוע: מכון שלום הרטמן  

ארגון בשבוע: ארגון 'זית'
 

דמיינו... 10,000 איש עולים לרגל למגרש הכדורגל מדי שנה לחגוג יחד את חג השבועות ואת
ביכורי העשייה החינוכית-תרבותית בשנה האחרונה ביישוב. דמיינו עשרות בתים פרטיים

שנפתחים מדי חנוכה ואנשים מרחבי הישוב נכנסים אליהם ומדליקים יחד נרות חג, שרים ונהנים
מפעילות תרבותית שהיא כולה תוצרת מקומית. דמיינו עשרות תינוקות שנולדים מדי שנה

ואמותיהן חוגגות יחד את כניסתם לקהילה.
 

לכתבות נוספות של יהדות ישראלית
דתיים - חילונים: אפשר לגור ביחד?
הפריפריה לא צריכה את העזרה שלכם

את יהודיה או פמיניסטית?
 

דמיינו שכל זה קורה בהתנדבות על ידי מאות תושבים שפותחים את הבית ואת הלב ומשקיעים
מזמנם כדי ליצור קהילה יהודית ולעצב אותה בצורה שמכניסה תוכן ועניין, ומתחברת לכל פן

בחיים שלהם. דמיינו קבוצת תושבים שיושבת וחולמת, והמועצה, המתנ"ס וגופים תומכים - קרן
אבי חי, עמותת ניצנים ועוד - שמתחברים כדי להפוך את החלום למציאות.

 
אין צורך לדמיין. בישוב גן יבנה זה כבר קורה!

 
פעילויות זיקה כוללות מסורות יישוביות סביב מעגל השנה היהודי-ישראלי: פסטיבל בתים
מדליקים בחנוכה – הדלקת נרות ופעילות תרבותית בעשרות בתים פרטיים בישוב, מגילה

בקהילה - מחזמר מקורי בחג הפורים, שבועות- חג ישוב – כ-10,000 משתתפים "עולים לרגל"
לחגיגת ביכורים יישובית.
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תעודת זהות

דתיים - חילונים: אפשר לגור ביחד?
נתנאל לייפר

אין ספק שקהילה מעורבת היא מציאות מורכבת הדורשת
התחשבות וסבלנות רבה. אך בשביל רבים זו מציאות חיים

פשוטה ואף רצויה. "היכולת של היהדות הישראלית המתחדשת
לחבר בין חלקים שונים בעם ולהצביע על המשותף יכולה להיות

התרופה שלנו לסקטוריאליות האכזרית".

דתיים - חילונים: אפשר לגור ביחד?

(באדיבות תכנית זיקה) זהות יהודית-ישראלית-קהילתית בגן יבנה

פעילויות במעגל החיים - חגיגה קהילתית של מעברים משמעותיים בחיי תושבי גן יבנה: צעד
ראשון בקהילה - מפגש חגיגי
לכבוד כל התינוקות החדשים
שנולדו השנה. מסע בני ובנות
מצווה ישובי. אזרחות פעילה -
מגוון פעילויות לעידוד בני נוער
למעורבות חברתית והתנדבות

לשנת שירות ומכינות קד"צ למען
החברה הישראלית כולה. פיתוח
מנהיגות מקומית : צוות מתנדבי
זיקה – המוביל את תכנית זיקה

בגן יבנה.
 

תכנית גוונים גן יבנה – קבוצות
מנהיגים קהילתיים – בוגרים ונוער

– אשר עוברות תהליך לימודי
שבסיומו שלב מעשי של יצירת פרויקטים קהילתיים. פורום אמני גן יבנה פורום הפועל בשיתופי
פעולה ויצירה קהילתית. פורום מנהלי בתי הספר - פורום הפועל באופן שוויוני ומשותף עם זיקה,

לקידום ערכים ישראליים ויהודיים בגן יבנה.
 

"החברות שלי בזיקה, לתחושתי, בנוסף למעורבות חברתית ונתינה. היא התעמקות, התחדדות
וזיכוך שלי בעיני עצמי כאדם. המפגש עם החוויות היהודיות הן במקום הערכי, שפעילויות זיקה

מאפשרות לי להביא לידי ביטוי" (רעות קלמן, צוות מתנדבי זיקה).
 

"יהדות לא ממש היתה חלק מחיי טרם מפגשי עם זיקה, אמנם ציינו מועדים מרכזיים בלוח
השנה, ובעיקר בזכות חמי וחמותי שומרי המסורת, אבל לא הרהרתי מהי היהדות בשבילי, מה
אני שואבת ממנה, הסתכלות בהערכה על היהדות כתרבות חכמה, למידה של מקורות יהודיים

בטח ובטח לא היתה שם- והיום כן, אומרת סיון בן שימול, מצוות מתנדבי זיקה. "היום אני
מסוגלת להסתכל על היהדות בצורה הרבה יותר פתוחה, רואה אותה לאט לאט על גווניה

השונים ומבינה עד כמה היהדות שייכת לכולנו, היא מוסיפה.

(באדיבות תכנית זיקה) היהדות שייכת לכולנו

  ,"
מהי יהדות בעיניכם?

היהדות היא עולם שלם, מגוון ועושר אינסופיים של ערכים, ידע, תרבות, עקרונות, מנהגים,
טקסים, טקסטים ומצוות. בעינינו, היהדות נמצאת בכל דבר שאנחנו עושים, בדרך ההתנהגות

שלנו, דרך החיים שלנו. אנחנו שואפים לחיות את חיינו הפרטיים והקהילתיים מתוך ערכים יהודיים
שנמצאים בבסיס זהותנו: "ואהבת לרעך כמוך", "חביב אדם שנברא בצלם", "סור מרע, עשה
טוב". בבסיס הפעילות של זיקה קיימים מרכיבים של לימוד, הכרות מעמיקה עם עולם הידע
היהודי ורצון להעמיק בזהות היהודית שלנו, להפוך אותה לרלוונטית לכל דבר בחיינו ולהביא

אותה אל תוך הבית, המשפחה, החברה והקהילה שלנו.
 

איך מקרבים בין הישראליות ליהדות?
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שעצם ההגדרה על הנייר - מספיקה כדי לחיות חיים יהודיים בארץ ישראל ולא דורשת מאיתנו
יותר. אנחנו בזיקה מאמינים שזו האחריות שלנו לתרום לעיצוב חיי התרבות היהודיים שלנו כאן
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במדינת ישראל בכלל וביישוב שלנו בפרט. זוהי הציונות האמיתית - לקיחת חלק פעיל בעיצוב
הקהילה היהודית בה אנחנו חיים ובחיבור קהילתי וישראלי סביב מעגל השנה היהודי, מעגל
החיים היהודי, ארון הספרים היהודי העשיר ועקרונות היהדות – ממקום של יצירה משותפת,

אקטיבית, אכפתית.
 

"ככל שנעמיק וניצור את היהדות ואת הישראליות שלנו, ונהפוך אותן לרלוונטיות עבורנו, כך
נעמיק את הקשר, החיבור והמורשת לעם ולמדינה שלנו ושל ילדינו.

 
חפשו אותנו – "זיקה גן יבנה" בפייסבוק או באתר האינטרנט  
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