
4.12.21נשר                                                      רוטרילכבוד מועדון 

!שלום רב

".חיים משותפים"סיפורה של קבוצת 

ומבוסמת  מזובידאתנשים : הכוללת שלוש קהילות, חיים משותפים היא קבוצה מקומית

.  ונשים עושות שלום מטבעון והסביבה, (בית הכנסת הרפורמי)קהילת מעלות טבעון , טבעון

.2019באביב , עליסאתועליאהקבוצה נוצרה ביוזמה משותפת של מרשה מיכאל 

ועשייה , היכרות אישית בין נשות הקהילות, משותפת, פעילות רציפה-מטרות הקבוצה

.צדק חברתי ושלום, איכות סביבה, שותפות, חברתית למען ערכים של שוויון

אך רצון חברותיה  , צמצום והשתקה בימי סגר הקורונה, התרחבות, הקבוצה עברה שינויים

.בקשר מאפשר את המשך הפעילות

ומרשה מיכאלעליסיעתעליא



20.10.2019. חג סוכות משותף בסוכה של קהילת מעלות טבעון

12.2019חג חנוכה בבית הכנסת של קהילת מעלות טבעון  



אדם שוחר  . עליאאח של , הפסלעליסיעתאנחנו בביתו של סלאח 

המעברה של     בקירבתסלאח מספר על המשפחה שחיה . שלום

על  , על הקשר הבלתי אמצעי עם השכנים היהודים, קריית טבעון

18.9.2019. לזיכרוהחיבור המיוחד ליצחק רבין ועל הפסלים שייצר 



מסיק זיתים וכבישת הזיתים  

.בפעילות משותפת

27.10.2019



29.01.2020מרשה מיכאל מנחה פעילות של פיסות שלום 



עזה  מעוטףהאני ורוני קידר גדירעם ועליאמרשה מיכאל 

מפגש מרגש עם אנשי המגדלור  . במגדלור לתודעת עזה

שסיפרו את סיפורם וגם יצרו קשר טלפוני עם חברים  

28.2.2020. מעזה



7.3.2020. הכנת מעדנים וסעודה, ליקוט צמחי בר



ביקור במסגד החדש  

ומפגש מרגש  בזובידאת

7.3.2020עם האימם 



18.07.2020עליאבחיבור עם , יוזמה אזרחית. הצטרפנו לניקוי נחל ציפורי

18.8.2020. טבעוןלבסמתבכניסה , עוודעיטאףמעגל הקשבה בהנחיית 



חיי נשים אינם  
.הפקר

הפגנה בנצרת  

בשיתוף עם תנועת  

" עומדים ביחד"
19.12.2020

על המרפסת  ועליאמרשה 

02.04.2020

מצטרפות לפעילות של 

.  נשים עושות שלום

עמידה של פעם  

.  בצומת אלונים, בחודש

.  תזכורת למסרים שלנו
2.2021



של קבוצת  ראמדאןאפטאר

במועדון , חיים משותפים

22.4.21טבעון בבוסמת

חג פסח משותף בקהילת מעלות  

29.03.2021בהנחיית הרב , טבעון

לראשפעילות

שנת.השנה

שלהשלום

עושותנשים

5.9.2021.שלום



19.05.2021. מעגל הקשבה כאוב בעקבות האירועים האלימים בארץ

כתשובה , מפגש שעשוע וקירוב לבבות עם נשים מעכו ומהצפון

24.06.2021. לאלימות שהייתה



נשות קבוצת חיים משותפים  הצטרפו לפעילות של נשים עושות שלום 

את מצוקות , מציגה לפני חברת הכנסת ענבר בזקעליא. בכנסת

טבעוןבבוסמתהחברה הערבית בכלל וספציפית 

ערבית  , ללימוד עברית, פרויקט חדש

מתוך אמונה  , עם מורות מתנדבות, ואנגלית

שידע השפה יסייע בהבנה טובה יותר של 

9.2021. אנשים ותרבויותיהם


