
 

 

 הודעה לעיתונות
 מחזירים את חנוכה לקהילה

 
 ישראל מתחילה מסורת חדשה בתים מאירים: בחנוכה הקרוב

  
בתים   –יוצאת לדך מסורת חדשה בחנוכה  התכניות היישוביות החברות ברשת קהילות ניצנים ביוזמת

 מאירים. 
  

בבתים פרטיים, בבנייני מגורים,  במסגרת המיזם, יתקיימו ברחבי הארץ אירועי הדלקת נרות קהילתיים
בחברה הישראלית, הרצאות, עם קבוצות שונות  ולימוד חווייתי מפגשי שיח הכוללים ובמוסדות ציבוריים,

   ועוד. כהבתכנים הקשורים לחג החנו מפגשי שירה ונגינה, סדנאות שונות
הנשענים  מטרת המיזם היא לייצר חיבור אמיתי בתוך הקהילה, היכרות בין שכנים ושיח של סובלנות וקבלה

 ישראליים.-על מקורות התרבות היהודיים
  

ניצנים שנים במסגרת התכניות היישוביות שמפעילה רשת קהילות  7נולד כבר לפני  "בתים מאירים" מיזם
איש  6,000-הגולן ועד הנגב. בשנה שעברה לקחו חלק בפעילויות למעלה ממרמת  – רחבי הארץ בכל

 ברחבי המדינה. במאות מוקדים
  

להצטרף וברשת השנה היוזמה מתפשטת גם מחוץ ליישובים החברים בתכנית, מאות ישראלים כבר ביקשו 
ואף הכינו ערכת " בתים מאירים" קהילות ניצנים קוראים לציבור הרחב לקיים באחד מימי החג אירוע

   הדרכה למארחים החדשים.
 /nitzanim.org.il/hanuka2016-http://www.kehilot :הקליקו כאןלפרטים נוספים, 

  
בתחנת כיבוי האש בגן יבנה עם הרצאה על " בית מאיר" בין מוקדי הפעילות המעניינים בשנה זו: אירוע

פסנתרן מוכשר חרף היותו עיוור ואוטיסט,  –מאחורי הקלעים של אסון הכרמל; מופע של הילד רועי גינת 
הדלקת נרות ; הבריחה" – 1948מפגש לאבות; אירוע פתיחת תערוכת "אירופה " "אבהות, גבורה ובירה

עיוור  –ת מנדלות מטפטופי נרות; מפגש עם חיים שושה ערבית בעמק חפר; סדנת יציר-משותפת יהודית
ואלוף הארץ בריצה לנכים, סדנת תיפוף, מפגש עם סטייליסטית לנשים מסורתיות, הכנת סביבונים מבצק 

   מלח ומפגש בנושא גבורת נשים והופעות של הזמרת יובל דיין ושל להקת שקאטק. 
  

ישוביות בשיתוף הרשויות המקומיות והתושבים ברחבי רשת קהילות ניצנים מפעילה שורה של תכניות י
ישראל מהגולן ועד הנגב, על מנת לטפח ולהעשיר את המימד היהודי, הציוני והישראלי, ולחזק את מעמדה 

 של הקהילה כסובלנית ורב גונית. 
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  :רשת קהילות ניצנים הלאלי גור מנ

היישוביות החברות ברשת קהילות ניצנים זוהי יוזמה מבורכת ומאירה שנובעת מהשטח, מהתכניות "
ומתפשטת עכשיו בכל המדינה. דווקא בימים כאלה חשוב מתמיד לחזק את הסובלנות ואת השיח 
המכבד והמכיל בחברה הישראלית וללמוד מעט על תכני החג וערכיו. חנוכה הוא בדיוק החג לפתוח 

 בו את הדלת לשכנים ולקחת חלק בפעילות קהילתית משותפת.
 

הודית וישראלית עם מסר לעם ישראל עם יאנו רואים לנגד עינינו את "בתים מאירים" כמסורת חג 
 חשיבות חברתית גדולה " 
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