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עמ'  מיקום  פעילות/אירוע  שעה 

6 כיכר רוטרי  מצעד הלפידים המסורתי של רוטרי ואינטראקט ובהשתתפות תנועות הנוער   16:45
6 ביה"ס מכבים  בתים מדליקים - בית ספר מדליק    17:30

7 הנוער העובד והלומד  בתים מדליקים - מגבירים את האור | מדריכי התנועה     17:00
7 בית אפל  בתים מדליקים - נס פחית השימורים | החווה האקולוגית-קהילתית   17:00
7 מועדון הנקודה  בתים מדליקים - בית מדליק במיוחד | מנהיגות הורים מיוחדים בגן יבנה     17:00
7 משפ' אלבס  בתים מדליקים - חגיגה משפחתית של אור וצבע | אורית ענבר     17:00
7 משפ' תנעמי  בתים מדליקים - מעטרים קייקפופס ברוח החג | גיל-עד הירש     17:00
8 משפ' כהן  בתים מדליקים - מאחורי הלהבות | אייל הראל   20:00
8 משפ' דניאל  בתים מדליקים - הגיבור בצל ובאור - ערב שירים | הרכב 'נביא בעירו'   20:00
8 משפ' ג'ירד  בתים מדליקים - חלומות בין חושך לאור | דפנה ביסמוט   20:00
8 משפ' בר  בתים מדליקים - חגיגה של בריאות וקירוב לביבות | שרית נוימן   20:00

9 אולם המתנ"ס  מחסן השטוזים של דתיה - הצגה לילדים מאת דתיה בן דור   11:00
9 סטודיו למחול  רוקדים עם אביחי - 3 סדנאות מחול לילדים ונוער עם הכוריאוגרף אביחי חכם   13:00
10 מועדון הנוער בארגמן  בתים מדליקים - "בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו" | תנועת הילדים 'עמית'    17:00
10 משפ' ג'רסי  בתים מדליקים - צל, צללית וצילום | נסים ג'רסי ויהל עמנואל   17:00
10 משפ' דרעי  בתים מדליקים - "פרח אל פרח, זר גדול נשזור" | חגית בן סימון   17:00
10 הנוער הלאומי, מכבים  בתים מדליקים - על הנסים ועל הנפלאות | מדריכי התנועה    17:00
10 תחנת כיבוי והצלה גן יבנה  בתים מדליקים - "הבה נרימה נס ואבוקה" | צוות כיבוי האש    17:00
11 משפ' סורידרוב  בתים מדליקים - "מי ימלל גבורות ישראל" | שוטרים ומתנדבים מגן יבנה   20:00
11 משפ' לונדנר  בתים מדליקים - על אבהות, גבורה ובירה | מיכאל בן ישי   20:00
11 משפ'  בן פורת  בתים מדליקים - האור בקצה המסלול | יוסי בן פורת וחיים שושה    20:00
11 משפ'  לייבה  בתים מדליקים - יהי אור בבית | דקל לוי   20:00
11 משפ'  אסולין  בתים מדליקים - האור שבתוכנו | מיכל כ"ץ    20:00
12 אולם המתנ"ס  להקות נוער מקומיות מחדר החזרות   20:30
12 אולם המתנ"ס  יובל דיין במופע 'ליבי ער'   21:00

13 אולם מתנ"ס  הכל עם הקול מופע מחול קצבי לילדים - להקת שקטק   09:30
13 רחבת המתנ"ס  מתחם טרקטורונים   11:00
13 סטודיו למחול    Dance Art סדנאות מחול פתוחות לילדים ונוער - בית הספר למחול אביבית  11:00
14 אולם מתנ"ס  לירון האווירון - מופע לילדים   16:00
14 אולם הספורט, שמר  חבורת הזמר הקול כלול   20:30
14 אולם הספורט, שמר  איזו מדינה - הפזמונאי יורם טהרלב   21:00
15 אולם המתנ"ס  שלישית מה קשור   21:00

16 אולם המתנ"ס  מפתח הלב הצגת תיאטרון לגיל הרך ולילדים    10:00
16 רחבת המתנ"ס  סדנאות יצירה וחידון מסורת לגיל הרך ולילדים   11:30
17 רחבת המתנ"ס  מתחם טרקטורונים   11:00
17 כיתת הגן במתנ"ס  גידיני סערת מוחות – מופע טלפתיה על חושי   18:00
17 סטודיו למחול    Dance Art סדנאות פלמנקו - טל שדה, בית הספר למחול אביבית  18:00
18 אולם המתנ"ס  שלום חנוך עם משה לוי במופע 'יציאה'   21:00

19  Friendly רחבת קניון צעדת גן יבנה   09:30

יום ראשון - נר שני של חנוכה | כ"ה כסלו תשע"ז, 25.12.16

יום שני - נר שלישי של חנוכה | כ"ו כסלו תשע"ז, 26.12.16

יום שלישי - נר רביעי של חנוכה | כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.16

יום רביעי - נר חמישי של חנוכה | כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.16

יום חמישי - נר שישי של חנוכה | כ"ט כסלו תשע"ז, 29.12.16

יום שישי - נר שביעי של חנוכה | א' טבת תשע"ז, 30.12.16

מאירים את גן-יבנה - לוח האירועים
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דרור אהרון
ראש המועצה המקומית גן יבנה

ויו"ר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים, 
בחנוכה חוגג עם ישראל את נצחונו על היוונים, את נס חנוכת המזבח ונס פח השמן. 

יותר מכל נקשר חנוכה עם  המושג "אור" שהיה לסמלו המובהק.

גם אנחנו מבקשים ליצור אור ולהפיצו סביב. לכן בחנוכה נקיים את פסטיבל "מאירים 
את גן יבנה" השני, שהשנה יימשך שבוע תמים.  

הפסטיבל כשמו כן הוא - מאיר את גן-יבנה בשלל צבעים וכולל מגוון עשיר ורחב של 
פעילויות מותאמות לגילאים וקהלים שונים.

הפסטיבל המאורגן על ידי המועצה המקומית גן יבנה ומתנ"ס גן יבנה, מתקיים בתמיכת 
משרד התרבות והספורט וגורמים נוספים. הפתיחה תצויין במצעד לפידים, והסיום – 
בצעדה ספורטיבית, כאשר בתווך יתקיימו מופעי תרבות בתחומי המחול, התיאטרון, 

המוסיקה והבידור הקל. 

בתוך כל אלו נודע מקום משמעותי לפסטיבל "בתים מדליקים" שהחל ביוזמה מקומית 
של מתנדבי זיקה, והיום הוא בגדר מודל שנלמד ומאומץ ברמה ארצית. בזכות שיתופי 
פעולה מבורכים עם ארגונים רבים בישוב ובעיקר עשרות תושבים מתנדבים שמובילים 

את החגיגה, מואר המגוון האנושי המיוחד של גן יבנה. 

אני מזמין כל אחת ואחד מכם ליהנות ממגוון האורות החוויתיים המוצע לכם כאן השנה 
בחנוכה. 

בואו לחוות, להתחבר, ליהנות ויחד עימנו לברך על האורות השונים שיחד יוצרים אור 
קהילתי איתן וגדול.

שלכם בברכת חג חנוכה שמח ומואר

"ָהָעם ַהֹהְלִכים ַבֹּחֶשְׁך ָראּו אֹור ָגּדֹול ֹיְשֵׁבי ְבֶּאֶרץ ַצְלָמֶות 
אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם" ספר ישעיהו, פרק ט, פסוק א
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רפאל פרץ
חבר המועצה המקומית גן יבנה

קהילה יקרה,
ימי החנוכה נקבעו והוזכרו לדורות כימים טובים ושמחים, בהם חוגגים אנו את הניסים 
שנעשו לאבותינו בזמניהם. ומעבר לנס לו זכו היהודים כנגד היוונים - ניצחון מעטים 
על רבים וחלשים על חזקים - עיקר השמחה היתה על נס מציאת פך שמן מועט וטהור 
כדי שיוכלו להדליק בו את המנורה בבית המקדש ועצם העובדה כי הספיק לשמונה 

ימים, מעבר לדרך הטבע. 

מלחמתם של היוונים ביהודים היתה בימים אלו על הרוחניות שלהם, על הרוח והאמונה. 
כלל לא רצו הם להשמיד את גופם ולכלותם כליה גופנית וגשמית, ידעו הם כי כל יסוד 
קיומם והצלחתם של עם ישראל תלוי אך ורק באמונה העיקשת וברוח העזה שנושבת 
יצליחו כנגדם  ידעו הם שאם  זה  ותורתו. כנגד  יתברך  בקרבם לקיים את רצון השם 
כמו  וממונם  גופם  ויכלה  יתברך  השם  יענישם  ממילא  ודתם,  אמונתם  את  ויערערו 

שהענישם כשחטאו לו, וכך תכחד האומה הזו.

חכמתה של יוון נתפסה בדברים וויזואליים, גשמיים, וכמו שהעידו עליהם חז"ל: "חכמה 
בגויים תאמין זו חכמת יוון", אך חכמה רוחנית ואמונה לא זכו הם להשיג, זו חכמה 
היהודים  לחכמת  להשתוות  מצליחים  הם  כשראו שאין  הנצחי.  היהודי  לעם  השמורה 
התעוררה קנאתם ולכן ניסו בכל דרך לשבש ולעקר חכמה זו, וזו גם הסיבה שהם דאגו 
לטמא את השמנים בבית המקדש למרות שהיתה להם אפשרות פשוט לשפוך אותם 
ובכך למנוע מהיהודים לקיים את מצוות הדלקת הנרות. ידעו הם כי יהודי, עם רצונו 
העז ואמונתו יוכל להתגבר על אספקת שמן נוספת, לכן חשבו הם שאם יטמאו את 
השמן ויפסלוהו, לא יוכלו היהודים לקיים את המצווה בהידורה, ועל זה נעשה נס - 
מצאו פך שמן טהור חתום בחותמת כשרות מהודרת של הכהן הגדול שאותו לא טימאו 

ואף הספיק להדלקה לשמונה ימים. 

העם היהודי לאורך הדורות עבר מלחמות וקשיים, צרות וייסורים, אבל מה שהחזיק 
אותנו מאוחדים ושמורים, היא האמונה החזקה באלוקים, הרוח הפנימית הבוערת בנו, 
האמונה שאנו העם המובחר, אנו החיילים של הקב"ה. כשאנו - עם ישראל - מאוחדים 
בהשקפתנו, ומקיימים את רצון השם, אף אומה ועם לא יכולים לנצח אותנו, ולשבור 

את הרוח המבעבעת בקרבנו לעולם!

בס"ד
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מי אנחנו?
תכנית זיקה - זהות יהודית-ישראלית- קהילתית בגן יבנה – הוקמה ומובלת על ידי קבוצת 
המועצה  מובילה  אותו  הישובי-קהילתי  מהחזון  כחלק  פועלת  יבנה.  בגן  מתנדבים  תושבים 
המקומית, מתוך המרכז הקהילתי – מתנ"ס גן יבנה, גופים תומכים ושותפים נוספים לדרך - 
לפיתוח מרחב קהילתי, המחבר את מגוון תושבי גן יבנה ומטפח תרבות, מורשת והוויה יהודית-

ישראלית-מקומית )גן יבנאית(.

החזון של זיקה:
זיקה מפתחת בגן יבנה חיים קהילתיים ברוח

ערכי התרבות היהודית-ישראלית מתוך
ראיית הרב גוניות כמקור לעוצמה חברתית.

פעילות זיקה
• חג ישוב - חגיגת שבועות יישובית
• 'צעד ראשון בקהילה' – קבלת פנים

  לתינוקות החדשים של גן יבנה
• פסטיבל בתים מדליקים

• קומזיץ קהילתי ליום העצמאות
• מסע בני ובנות מצווה יישובי

• מרגישים בבית – תכנית לקליטת
  משפחות חדשות בישוב

• קבוצות לימוד במגוון גילאים ונושאים
ועוד ועוד...

משפחות בגן יבנה פותחות את בתיהן לקהילה ומזמינות את התושבים לאירוח הכולל הדלקת נרות, 
סופגניות ופעילות חווייתית, ערכית ומגוונת ברוח החג והתרבות היהודית-ישראלית. פעילות חדשנית 
וייחודית, שיוצרת חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים 

ישראליים רלבנטיים לימינו. 

הכניסה חופשית לכל האירועים, אך נדרשת הרשמה מוקדמת
,www.ganyavne.muni.il באתר מועצת גן יבנה
 www.matnasganyavne.org באתר המתנ"ס

או בטלפון 08-6996361 )נא להשאיר הודעה במענה הקולי( 

לפסטיבל מוזמנים כלל תושבי גן יבנה | יוגש קפה וכיבוד קל )כשר( | בית נגיש לנכים מסומן בתכניה 

פסטיבל בתים מדליקים נולד מתוך שיתוף פעולה הדוק של: 
ומחלקת  דוברות  – מחלקת  יבנה  גן  המקומית  המועצה  ולשכתו,  יבנה  גן  המקומית  המועצה  ראש 
שפ"ע, מתנ"ס גן יבנה, יחידת הנוער, ביה"ס למנהיגות – תנועת עמית, תנועת הנוער הלאומי, תנועת 
הנוער העובד והלומד, מנהיגות הורים מיוחדים בגן יבנה, תחנת כיבוי האש, נקודת המשטרה גן יבנה, 
בעירו,  נביא  ההרכב  מכבים,  ביה"ס  בחינוך,  למעורבות  קרב  תכנית  האקולוגית-קהילתית,  החווה 

מתנדבי צוות זיקה ועשרות תושבים מתנדבים. 

איירו את התכניה בני נוער מתנדבים מגן יבנה: עמיר אלפסה, ריטה גוסק, אשד שרגל, שני קגן.

יש לכם חלום? הצטרפו אלינו!
יחד  לחלום  לבוא  אתכם  מזמינה  זיקה 
איתנו – יש לכם זיקה לגן יבנה? יש לכם 
רעיון בתחום תרבות ישראל? נהנים לתרום 
ובכוחות  בקהילה  מאמינים  ולהתנדב? 

המקומיים של גן יבנה? מקומכם איתנו! 

יחד נהפוך חזון למציאות! 
לפרטים והצטרפות:

הילה אלחיאני 052-6130347
סיון בן שימול 054-2150209

 www.zika.ganyavne.org/he
zika.ganyavne@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק 'זיקה גן יבנה' 

פסטיבל בתים מדליקים
זיקה מאירה את המגוון האנושי בגן יבנה
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ביה"ס מכבים, רח' שמואל הנביא פינת רח' הזמיר 
קרב  תכנית  ומדריכי  מכבים  ביה"ס  צוות  בהנחיית  חנוכה  הפנינג 
מדעים,  בתחומים:  שונות  פעילות  תחנות  הכולל  בחינוך,  למעורבות 

יצירה, מוזיקה ועוד. 
לילדים בכל הגילאים. פתוח לקהל הרחב. 

יום ראשון כ"ה כסלו תשע"ז, 25.12.16
נר שני של חנוכה

נקודת יציאה: כיכר רוטרי  16:45
התכנסות ברח' הרצוג פינת יצחק רבין )צמוד לבי"ס בן גוריון(.   

המצעד יעבור ברחובות: בן גוריון, הרצל, הניצחון, הר ציון, שמואל אוחיון.   

סיום: מגרש הספורט בית ספר מכבים  19:30 
הדלקת נרות, מופע לוליין אש, הרקדה וחלוקת סופגניות.   

מצעד הלפידים המסורתי של רוטרי ואינטראקט 
בהשתתפות תנועות וארגוני הנוער

17:30 | בית ספר מדליק
פסטיבל בתים מדליקים

מדינת ישראל
משרד החינוך

"כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן" שרה לוי תנאי



7

מנחה: אורית ענבר
מארחים: חיים וקרן אלבס, השומר 10/2 )בית אחורי(, 054-9992361

סדנה להורים וילדים בה נלמד על האור האישי שלנו ונזמין את האור לחזק 
קשרים משפחתיים בציור מנדלות משותף.  נפגוש צד חדש בתוכנו ונאירו 
יחד באהבה. בהנחיית מטפלת בשיטת 'איזון חיים' בשילוב כלים אמנותיים.

מגיל 6 עם מבוגר. מותנה בהרשמה מראש.

מועדון הנקודה, רחל המשוררת 5, עליזה 052-3669675
הדלקת נרות קהילתית משותפת, דוכני משחק בהנחיית מתנדבי 

נ.מ.ש., מופע מיוחד לחג של לירון האווירון. 
הפעילות מיועדת למשפחות עם ילדים

בעלי צרכים מיוחדים. מותנה בהרשמה מראש.

יום שני כ"ו כסלו תשע"ז, 26.12.16 
נר שלישי של חנוכה

הנוער העובד והלומד, יוסף יבנאי 26 
הפנינג חנוכה בהנחיית מדריכי התנועה. הדלקת נרות חנוכה, 

הפעלות, משחקים ופעילויות לכל ילדי גן יבנה!
לילדי גן ובי"ס יסודי. פתוח לקהל הרחב.

החווה האקולוגית-קהילתית
בית אפל, רח' השיטה 2, 050-7236725

פעילות להורים וילדים בה נזהה נסים שקורים בחיינו, ונעשה נס 
לפחיות שימורים שיהפכו לפנסים מדליקים. לילדים מגיל 5 ומעלה.

נא להביא פחיות סימילאק וקופסאות שימורים גדולות.

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

17:00 | מגבירים את האור

17:00 | נס פחית השימורים

17:00 | בית מדליק במיוחד

17:00 | חגיגה משפחתית של אור וצבע

מנחה: גיל-עד הירש
מארחים: נורית ויובל תנעמי, הרימון 1/4, 054-5614660

משחקים וחידונים לחנוכה, וסדנא לילדים בה ניצור קייקפופס )עוגות 
על מקל( מעוטרים וצבעוניים ברוח החג. 

לילדים מגיל 7 ומעלה. מותנה בהרשמה מראש.

פסטיבל בתים מדליקים

17:00 | מעטרים קייקפופס ברוח החג
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מנחה: אייל הראל
מארחים: מירי ויובל כהן, סביון 11ד', 052-2436821

על אסון הכרמל - מאחורי הקלעים של ניהול המשבר והגעת הסיוע הבין 
לאומי לכיבוי השרפה בכרמל בשנת 2010. מהכבאי ההונגרי ועד לסופרטנקר. 

בהנחיית מנהל המרכז לניהול המשברים של הממשלה לשעבר. 

מנחים: הרכב 'נביא בעירו'
מארחים: מירי ודודו דניאל, ההגנה 9/3, 054-2450408 

נילי חצרוני, ברוך גפן, יפעת רייקמנס ואריאל מונטיפיורי מזמינים 
אתכם לערב שירה משותפת על גבורה מזווית אחרת.

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

20:00 | מאחורי הלהבות

20:00 | חגיגה של בריאות וקירוב לביבות

20:00 | הגיבור בצל ובאור - ערב שירים
           על גיבורים קצת אחרים

20:00 | חלומות בין חושך לאור
מנחה: דפנה ביסמוט  

מארחים: סילביה והילל ג'ירד, יהלום 8/1, 054-7886860 
סדנה חווייתית על רקע חלומות ופשרם. מדוע אנו עוסקים בחלומות 
תכלול  הסדנה  עבורכם?  סמל  או  סימן  הוא  חלום  האם  ופרטיהם? 

הסברים, שיתוף חלומות מהמשתתפים ופירושם, ומדיטציה קלילה. 
בהנחיית מתקשרת ומטפלת הוליסטית רב-תחומית.

מנחה: שרית נוימן 
מארחים: נורית ואבי בר, יסמין 6/2, 052-2535240 

בית מדליק, בריא וטעים! כיצד לשלב אורח חיים בריא בחיי היום יום, 
להימנע מעלייה במשקל בשבתות וחגים, כיצד לאכול הכל ולא לעלות 
במשקל... תודגם הכנת לביבות חנוכה בריאות יותר אותן נאכל יחדיו. 

בהנחיית מומחית לתזונה ואורח חיים בריא. 
מותנה בהרשמה מראש.

יום שני כ"ו כסלו תשע"ז, 26.12.16 
נר שלישי של חנוכה

"תמיד ידעת למצוא בי עוד קצת אור שממני נעלם 
נקודה טובה ועוד נקודה טובה" שולי רנד
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יום שלישי כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.16
נר רביעי של חנוכה

3 סדנאות מחול לילדים ונוער עם 
כוריאוגרף מחזות הזמר: עלובי החיים, 
אוליבר טוויסט, שיער והתכנית אקס 

פקטור אביחי חכם

הצגה לילדים
מאת דתיה בן דור

הצגה לילדים
מאת דתיה בן דור

במחסן השטוזים ממתינים 
לנו השטוזונים: שטוזה, 
שטוזית ושטוזי תפוזי, 

שילמדו שליח פיצה 
להמציא שטויות בחרוזים.

12:30-11:00
באולם המתנ"ס

רוקדים
עם אביחי

16:00-13:00
בסטודיו למחול
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יום שלישי כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.16
נר רביעי של חנוכה

מנחים: תנועת הילדים 'עמית', בהנחיית חברי ביה"ס למנהיגות
מועדון הנוער ברחוב ארגמן 7 

חגיגה של חנוכה, פעילויות לילדים, הדלקת נרות, והפעלות ברוח החג. 
לילדי כיתות א'-ג' מרחבי הישוב. פתוח לקהל הרחב.

מנחים: נסים ג'רסי ויהל עמנואל 
מארחים: נסים וסוזי ג'רסי, המלקוש 3/4, 050-6271245

סדנת צילום חווייתית הכוללת הכנת צלליות ברוח חג החנוכה, לימוד 
והדגמה של צילום צללים וצלליות במצלמות וניידים, בהנחיית צלם 

מקצועי ואמנית.
מיועד להורים וילדים. מותנה בהרשמה מראש.

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

17:00 | "בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו"

17:00 | צל, צללית וצילום

17:00 | "פרח אל פרח, זר גדול נשזור"

17:00 | על הנסים ועל הנפלאות

17:00 | "הבה נרימה נס ואבוקה"

מנחה: חגית בן סימון 
מארחים: מגי ודורון דרעי, יצחק רבין 9, 052-9216502

חג החנוכה בצבעים ופרחים, נשוחח יחד על צבעים ומשמעותם וניצור 
זרים חגיגיים לראש מפרחים טריים וריחניים. בהנחיית שוזרת פרחים.

סדנה להורים וילדים. מותנה בהרשמה מראש.

הנוער הלאומי, סניף מכבים – שמואל אוחיון 9 
מדריכי הנוער הלאומי בהפנינג חנוכה סביבתי – הפעלות, 

משחקים וחגיגה של מחזור ויצירה. 
לילדי גן ובי"ס יסודי. פתוח לקהל הרחב.

מנחים: צוות כיבוי האש
מארחים: תחנת כיבוי והצלה גן יבנה, הרצל 37 

חגיגת חנוכה עם מכבי האש! הדלקת נרות קהילתית, פעילות לחג, 
הדגמות כיבוי של אלמנטים שונים, הכרת הכבאית ועוד... 

מיועד לילדים בכל הגילאים. מותנה בהרשמה מראש.
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יום שלישי כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.16
נר רביעי של חנוכה

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

פסטיבל בתים מדליקים

20:00 | "מי ימלל גבורות ישראל"

20:00 | על אבהות, גבורה ובירה

20:00 | יהי אור בבית

20:00 | האור שבתוכנו

20:00 | האור בקצה המסלול

מנחים: שוטרים ומתנדבים מנקודת המשטרה בגן יבנה 
מארחים: בתיה וצחי סורידרוב, חלמיש 11, 052-8989050

שוטרי משטרת ישראל ומתנדבי המשמר האזרחי בגן יבנה ישתפו בסיפורי 
מורשת וגבורה מרתקים - מחיי היום יום של שומרי ישראל בישוב ובכלל.

מנחה: מיכאל בן ישי
מארחים: חיים ויעל לונדנר, יוחנן 5ב', 054-9576969

מפגש לגברים בלבד – בגובה העיניים, על כוס בירה צוננת וסופגניות, 
נבחן יחד אתגרים כגון שילוב אבהות וקריירה לצד רגעי החסד במשימה 

הגדולה של האבהות. בהנחיית מנחה קבוצות ופסיכודרמה.  

מנחים: יוסי בן פורת וחיים שושה
מארחים: טל ויוסי בן פורת, שאול המלך 7, 050-3345225

בגיל 40, חיים שושה התעוור והיום הוא אלוף ישראל בריצה בקטגוריית הגיל 
שלו. סרט ושיחה אישית עם חיים על ההתמודדות עם עיוורון, והדרך בה 

הוא בחר - דרך של גבורה, אור, וניצחון הרוח. בשיתוף יוסי בן פורת, מלווה 
הריצה שלו, על החוויה השונה והמרגשת ועל הדרך המשותפת שלהם.

מנחה: מיכל כ"ץ 
מארחים: סיגל ואמיל אסולין, המפרש 10/1, 052-8392200

בסדנה חווייתית של כתיבה, ציור, שיחה ופתיחת קלפי מסר, נמצא 
את נקודות האור שבתוכנו )פנימיות וחיצוניות(, נגלה מהו האור שלנו 

ומקור האנרגיה, מהי השפעתם על חיינו והמוטיבציה להנעה.
בהנחיית מאמנת להצלחה בעוצמה ומנחת סדנאות.

מנחה: דקל לוי 
מארחת: ג'קלין לייבה, אצ"ל 5/2, 050-6823131

חנוכה, החג שמאיר פינות חשוכות. מהו אור? למה כדאי שיקיף אותנו 
ואיך ניתן להכניסו בעיצוב כל בית בעזרת טיפים מעשיים. הרצאה 

משולבת בסדנת יצירה בזווית מוארת עם תוצר ייחודי שיכניס אור לכל 
בית. בהנחיית יוצרת ומעצבת פנים. מותנה בהרשמה מראש.
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21:00-20:30
באולם המתנ"ס

21:00
באולם המתנ"ס

יובל דיין התמקמה כקול נשי 
מעניין וייחודי בנוף התעשייה 
המוזיקלית. מלאת אמביציה, 

זמרת ויוצרת, כותבת ומלחינה 
את רוב שיריה.

במופע חדש ומושקע בו תבצע 
את להיטיה הגדולים משני 

האלבומים, ביניהם: "לאסוף", 
"אל תאמר", "עד שתחזור", 

"צבעים", "מי אני מולם", 
"בשעה טובה","בדיוק כמו 

הירח", "ליבי ער" לצד הפתעות 
נוספות.

להקות נוער מקומיות
       מחדר החזרות

כרטיסים למופע זה דרך אתר המתנ"ס בלבד

יום שלישי כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.16
נר רביעי של חנוכה
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10:30-09:30
באולם המתנ"ס

סדנאות מחול פתוחות לילדים ונוער –
סטודיו למחול במתנ"ס 

11:45-11:00 תיפוף גוף לילדים )מכיתה א'(
11:45-11:00 היפ הופ לילדים )מכיתה א'(
12:30-11:45 תיפוף גוף לנוער )מכיתה ו'(

12:30-11:45 היפ הופ לנוער )מכיתה ו'(
13:30-12:45 ברייקדאנס ילדים בנים ובנות

בית הספר למחול

יום רביעי כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.16
נר חמישי של חנוכה

* במידה וירד גשם הפעילות תבוטל

17:00-11:00
ברחבת המתנ"ס

מתחם טרקטורונים 
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21:00-20:30
באולם הספורט 
בי"ס נעמי שמר

חבורת הזמר
'הקול כלול'

לירון האווירון 
והחנוכייה האבודה

מופע ייחודי לפסטיבל

יום רביעי כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.16
נר חמישי של חנוכה

 ארצנו הקטנטונת
 גבעת התחמושת אינך יכולה... אם זה טוב ואם זה רע
 קום והתהלך בארץ
 ההר הירוק תמיד

                 ועוד ועוד...

מופע תוסס, חכם וקצבי, בו מסכם הפזמונאי 
האהוב את 68 שנות המדינה, דרך סיפורים 
מצחיקים  ומרגשים על חברות ואהבה, על 

הסטוריה ופוליטיקה ויוצר פסיפס נהדר של 
החוויה הישראלית.

22:00-21:00
באולם הספורט 
בי"ס נעמי שמר

בליווי הזמרת
דלית כהנא

 17:30-16:00
באולם המתנ"ס
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כרטיסים למופע זה דרך אתר המתנ"ס בלבד

לגילאי +18

21:00
באולם המתנ"ס שלישיית

מה קשור?
שלישיית הבידור המצליחה ביותר בישראל

יום רביעי כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.16
נר חמישי של חנוכה
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11:30-10:00
באולם המתנ"ס

סדנאות יצירה לילדים לכבוד חג החנוכה, הכנת סביבונים מחימר, 
הטבעת מטבעות, צביעת תיק לחג, מדבקות יצירה ועוד.

13:30-11:30
ברחבת המתנ"ס

יום חמישי כ"ט כסלו תשע"ז, 29.12.16 
נר שישי של חנוכה

סדנאות יצירה
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19:00-18:00
בכיתת הגן במתנ"ס

מופע טלפתיה על חושי מדהים,
מרתק ובלתי נתפס.

קריאת מחשבות, העברת תחושות ללא מגע )נגיעה, 
טפיחה( חיזוי וניבוי תוצאות עתידיות, הזזת והפלת 
חפצים בכוח המחשבה, בשיתוף משתתפים מהקהל.

גידיני סערת מוחות

19:00-18:00
בסטודיו למחול

20:00-19:00
בסטודיו למחול

סדנה לילדות בלבד 
עם טל שדה

סדנה לנערות ונשים
עם טל שדה

פלמנקו

יום חמישי כ"ט כסלו תשע"ז, 29.12.16 
נר שישי של חנוכה

* במידה וירד גשם הפעילות תבוטל

17:00-11:00
ברחבת המתנ"ס

מתחם טרקטורונים 
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יום חמישי כ"ט כסלו תשע"ז, 29.12.16 
נר שישי של חנוכה

21:00
באולם המתנ"ס

כרטיסים למופע דרך אתר המתנ"ס בלבד

שלום חנוך
עם משה לוי
יציאה"  "- במופע 
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יום שישי א' טבת תשע"ז, 30.12.16 
נר שביעי של חנוכה

השתתפות ללא עלות

מסלול הצעדה כ-5 ק"מ 
יש להצטייד בכובע, מים

ונעליים נוחות

בואו לצעוד איתנו לכבוד חג המכבים...

חידונים והפעלות לכל המשפחה לאורך המסלול
Friendly 9:30 - התכנסות ברחבת מתחם

ן יבנהצעדת
כל המשפחה צועדת!

2

*במקרה של גשם הצעדה תדחה למועד אחר

דוכנים,הפעלות והפתעות

לכל המשפחה

הפנינג סיום

ברחבת מתחם

Friendly 

הפעלת בועות ענק



נהלי רישום לפעילויות והזמנת כרטיסים 
למופעי הפסטיבל:

כל המופעים, הסדנאות והפעילויות
פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום
לתושבי גן יבנה בלבד ובהצגת תעודה מזהה

בזמן איסוף הכרטיסים.

כרטיסים מוזמנים ימתינו ללקוח עד 15 דקות לפני תחילת המופע, 
לאחר מכן יועברו ללקוח ממתין. 

ההרשמה לפעילויות ולמופעים באתר המתנ"ס תחל ב- 8.12.16.

יש לשריין מקומות לפי המידע הבא:
מופעים: יובל דיין "ליבי ער", מה קשור, שלום חנוך ומשה לוי   .1
"יציאה" - ניתן להזמין עד 2 כרטיסים ללקוח. הזמנה באמצעות  

אתר המתנ"ס בלבד!
הצגות הילדים והסדנאות השונות: ניתן להזמין עד 4 כרטיסים   .2
ללקוח. הרשמה באתר המתנ"ס ובמזכירות, בטלפון: 08-8571199.

נקלטה  הזמנתכם  כי  לוודא  יש   – המתנ"ס  אתר  דרך  למזמינים   .3
בלשונית "ההזמנות שלי" באתר.

את  לאסוף  יש   - עלות  ללא  הם  שהמופעים  כיוון  לב!  שימו   •
הכרטיסים המוזמנים עד 15 דקות טרם תחילת המופע. כרטיסים 

שלא יאספו, לא ישמרו ויועברו ללקוח ממתין. עמכם הסליחה.
פתיחת דלתות חצי שעה לפני כל מופע.  •

כניסה  תתאפשר  לא   – מופע  כל  לפני  דקות   15 דלתות  סגירת   •
לאחר מכן.

הנגשה: יוקצו מקומות בקצה שורה 11 לבעלי כסאות גלגלים.  

פסטיבל בתים מדליקים - הכניסה חופשית, רישום באתר המועצה 
והמתנ"ס באמצעות שאלון ההרשמה.

ט.ל.ח.

סדר הדלקת נרות חנוכה - ברכות:

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר 
ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל ֲחֻנָּכה.

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶשָׁעָשׂה 
ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָּּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

 ֵהינּו ֶמֶלַאָּתה ה' ֱא בלילה הראשון מוסיפים: ָּברּו

ָהעֹוָלם, ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה.

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֲאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות
ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֶשָׁעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְל ָנֶאה ְלַשֵּׁבַח
ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָשׁם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח
ָאז ֶאְגמֹר ְּבִשׁיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח
ִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְשַׁמִּנים יוְָ

ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּשָמִנים
ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָשׂה ֵנס ַלּׁשֹוַשִּׁנים

ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁמֹוָנה ָקְבעּו ִשׁיר ּוְרָנִנים


