עמיתי היקרים,
שבוע גשום וקריר עבר עלינו ועמו מפגשים ותכניות מרגשות בתנועת של"מ.
הנה הצצה אל כמה מהן:

ארוח נוסף במסגרת תכנית "קהילות מארחות"
במחוז צפון התקיים השבוע .מתנדבי של"מ
מקרית שמונה בריכוזה של שולה אטיה הגיעו
לבקר אצל מתנדבי של"מ במתנ"ס מבואות
חרמון בריכוזה של אוריטל אגמון.
יום שכולו למידת עמיתים והעשרה.

בארוע של בית הדין לעבודה בירושלים כיכבה חברתנו
אתי לורי ,זאת במסגרת טקס פתיחת תערוכת ציורים
שנעשו על ידי החוג לציור של מבוגרים במתנ"ס שטרן
אשר בהדרכתה.
היה נהנה ותיעד  -יוסי בנבניסטי המתנדב גם בבית הדין
לעבודה.

בוקר של פעילות לגמלאים לקראת פרישה התקיים השבוע במרכז עינב בתל אביב.
דניאלה רוב ,ירון ירון ונועה שריר מצוות מוביל סניף תל אביב השתתפו ,חילקו פרסומים של של"מ ורשמו מצטרפים חדשים.
כל הכבוד על הייצוג המכובד והמוצלח!

בכנס של לשכות ארגון בני ברית של מחוז המרכז
זכינו לקבל חשיפה יפה בארגונם של שרה שונמי ומנו.
רבים מרכזי ההתנדבות בלשכות הביעו עניין ליצור
שיתופי פעולה ולהצטרף לשל"מ.

במחוז דרום נפגשו השבוע שמעון חזות ורינה
מסיקה עם צוות ניהול ומתנדבים במתנ"ס
ירוחם בריכוזה של שמחה יחזקאל.

שמעו והתרשמו מהפעילות העניפה במתנ"ס
שכוללת את "זהב בגן"" ,קריאה בהנאה",
"מחוברים לגיל הזהב" ו"קהילה מטיילת"-
לפניכם באחד מהטיולים האחרונים שארגנו.

במפגש קורס רכזים חדשים שהתקיים השבוע במחוז דרום ברכוזם של שמעון ורינה ,הנחתה ונהנתה חברתנו נאוה גרומן.

בקרית ביאליק ממשיכים מתנדבי של"מ בחינוך
בריכוזה של מירי קלפנר ליזום תכניות חדשות.
אחת מהן נוגעת להשתלמות במסגרת "עושים סצינה"
בה משתתפים המתנדבים במשחקי תיאטרון ,חווים
יצירתיות ומאפשרים ביטוי ספונטני.

מפגש נוסף של קורס "קהילה מטיילת" בריכוזה של מלכי
התקיים השבוע בעיר ערד.
המפגש כלל הכרות עם אומן מפסל ,סיפורים מרתקים וסיור
באזור .בקורס משתתפים כ 40-רכזים מכל הארץ.

ביישוב אורנית במסגרת פתיחתו של סניף של"מ
במתנ"ס ,התקיים השבוע מפגש ראשון של קמפוס
"זהב בגן" למתנדבי של"מ בהנחייתה של אירית עציון -
מפקחת גני ילדים לשעבר.

במסגרת התכנית הארצית של החברה למתנ"סים
"מטיילים יובל" ,התארחו השבוע מתנדבי של"מ
באופקים אצל מתנדבי של"מ ברחובות בארגונם
של רכזי "קהילה מטיילת".

ולסיום ,לאור השבוע הגשום והסוער שעברנו ,בחרתי לשתף אתכם ביוזמה חשובה ומרגשת של ליאור  -רכז של"מ במתנ"ס
גילה בירושלים.

צהרים טובים,
זה הפוסט שרשמתי בפייסבוק כפנייה לתושבים בתחילתה של מערכת זו:
חורף וקררר מאוד בחוץ!
בואו יחד נעשה מצווה ענקית ונכיר את השכנים המבוגרים והשכנים עם הצרכים המיוחדים הגרים לידינו ונשאל לשלומם ונבדוק,
איך יחד נוכל לעבור את המזג האוויר הקשה בשלום.
בבקשה מכם ,גשו אליהם ושאלו לשלומם אולי קר להם ותוכלו קצת לעזור להם ,אולי הם רעבים ותוכלו לדאוג להם לאוכל חם
וטרי ,אולי הם ישמחו קצת לתשומת לב.
אז את החורף הזה נעבור כולנו בשלום ובעז"ה גם בבריאות.
ליאור קמזון קליין  -רכז מתנדבים של עמותת של"מ במנהל קהילתי גילה
זו תנועת של"מ במיטבה ,זו תנועה שבה ההון האנושי של המתנדבים לא יסולא מפז

מאחלת לכולנו שבוע נעים וחמים!
ארנית

