קול קוראת -קוראות בשביל ישראל
מנהל קהילתי גינות העיר מקיים זו השנה השלישית אירועי נשים במרחב הציבורי ובמסגרת אירועים
אלו את 'קוראות במגילה' במתחם התחנה הראשונה בו קוראות נשים מקהילות שונות את מגילת
אסתר.
מסע 'נפגשים בשביל ישראל' מתקיים זו השנה האחת עשרה ובמסגרתו מתוכננת הליכה מגן החיות
התנ"כי לאורך תוואי פארק המסילה על למתחם התחנה הראשונה כחלק מתכנית 'נפגשים
ומתחברים בשביל ישראל'.
המרכז האקדמי שלם נמצא בתפר שבין שכונת ארנונה לבין שכונת ארמון הנציב ורואה ערך עליון
במעורבות הסטודנטים בפרויקטים חברתיים ובקידום הקהילה .בתוך כך ,מעודד ותומך בשיתופי
פעולה עם מיזמים שתורמים לחיבור בין מגזרים שונים בחברה בכלל ובירושלים בפרט.
השנה החלטנו לחבור יחד לחגיגת פורים גדולה ושמחה שאליה מוזמנים כוווולם -נשים ואנשים,
ילדות וילדים ,משפחות מכל הסוגים ,בעלות ובעלי צרכים מיוחדים .בקיצור -כולי עלמא .אירועי
החגיגה שונים ומגוונים ומאפשרים לכל אחת/ד להתחבר במקום המתאים לו/ה.
מתי? שושן פורים ,יום שישי  25.3.16בין השעות  8:00ל 12:00
מה בתכנון?






תהלוכה פורימית ,מוסיקלית ומשמחת של מסע 'נפגשים ומתחברים בשביל ישראל' תצא מגן
החיות התנ"כי בשעה  8:00על תוואי פארק המסילה ותגיע למתחם התחנה הראשונה
בשעה  11:00כולל עצירות בתחנות הקריאה.
קריאת מגילת אסתר על ידי נשים מקהילות שונות ומגוונות במתחם התחנה .11:00 -10:00
מופע קבלת שבת 12:30 -11:00
דוכני ארגונים ירוקים וארגוני צרכים מיוחדים במתחם התחנה הראשונה 13:00 -9:00

איך לקחת חלק בארגון?
 אם אתם ארגון 'ירוק' -אתם מוזמנים להתארח ולהקים דוכן הסברה והדגמה .נא לפנות
לעינט קרמר  einat.kramer@gmail.comעד לתאריך  11.2עם פירוט תיאור הדוכן.
 אם אתם ארגון 'צרכים מיוחדים' -אתם מוזמנים .1 :להזמין את כל האנשים הנהנים
משרותיכם לקחת חלק בתהלוכה ,בקריאת המגילה ובקבלת השבת .2 .להתארח ולהקים
דוכן ממכר מוצרים אשר רווחיו קודש לפעילות הארגון .נא לפנות ל-
יעל אלכסנדר  054-5340449 yaela91@gmail.comאו
להדס בנימיני  052-4688502 hadasb@shalem.ac.ilעד לתאריך  11.2עם פירוט תיאור
הדוכן.
אם אתם ארגון צדקה אתם מוזמנים להקים דוכן התרמה והסברה על פעילותכם .נא לפנות
ליעל אלכסנדר  054-5340449 yaela91@gmail.comאו
להדס בנימיני  052-4688502 hadasb@shalem.ac.ilעד לתאריך  11.2עם פירוט תיאור
הדוכן.
 אם את אישה או נערה ויודעת לקרוא מגילת אסתר בטעמים (לא משנה של איזו עדה) את
מוזמנת לקרוא פרק אחד .נא לפנות לדבי במייל  debi@ginothair.org.ilאו בטלפון 054-
 7568870עד לתאריך .11.2

