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ערב  בכל  אחד.  ליום  אמיתיים  לארכיאולוגיים  ולהפוך  העתיקות 
במיתחם האגם יודלקו נרות חנוכה, ואחריהן יתקיימו סיורי לילה אל 
עמודי שלמה. חנוכה גם בחוות התבלינים והים בצומת איילות. אתר 
נוסף באיזור: החי-בר, השמורה הלאומית לחיות התנ"ך. סיור ברכב 
אמתי.  מדברי  ספארי   – התנ"ך  המופיעות  חיות  עדרי  בין  הפרטי 
דיסק  (באמצעות  מודרך  סיור  למבקרים  מציעה  החי-בר  שמורת 
דישונים  ראמים,  עם  ומיפגש  במקום),  לרכוש  ניתן  אותו  הדרכה 

פראים, ערודים ויענים. (מ.)

חנוכה ביד שרה. מחפשים פעילות משפחתית, חווייתית וערכית, 
מרכז  החנוכה  בימי  פותחת  שרה  יד  עמותת  הכיס?  את  לקרוע  בלי 
מבקרים חוויתי ורב חושי, שלא יוצאים ממנו כמו שנכנסים. לאורך 
ומרגש  ערכי  אינטראקטיבי,  סיור  מתבצע  וחצי  שעה  של  מסלול 
בשפה  קצרים  סרטים  ממספר  מורכב  הסיור  נתינה.  שכולו  בעולם 
השחקן  הסיור  אורך  לכל  מלווה  המבקרים  את  ובהומור.  קלילה 
מתנדבים  של  לעולמם  נחשפים  המבקרים  בסיור  בנדק.  דביר 
חדורי תחושה של ערבות חברתית הדדית, שבכוחם לחולל שינויים 
חידון  הסיור  בסוף  בנתינה.  הכרוכה  המעשירה  ולחוויה  חברתיים 
להוסיף  ניתן  לסיור  המבקרים.  בין  ומתח  עניין  המוסיף  טריוויה, 
גם פעילות התנדבותית של הרכבת הליכונים שאורכת כ-30 דקות. 
חוויית הנתינה הישראלית פתוחה כל ימי חנוכה, ומיועדת לבני 12 

ומעלה. הכניסה חינם, אך רצוי לתאם מראש בטלפון או באתר.

בתים מאירים מניצנים
 בכל רחבי הארץ יתקיימו אירועי הדלקת נרות קהילתיים בבתים 
עם  שיח  מפגשי  גם  הכוללים  ציבור,  ובמוסדות  בבניינים  פרטיים, 
ונגינה,  שירה  מיפגשי  הרצאות,  הישראלית,  שונות  בחברה  קבוצות 

וסדנאות שונות הקשורות לתכני החג ועוד. 
המטרה היא לייצר חיבור אמיתי בתוך הקהילה, היכרות בין שכנים 

ושיח של סובלנות וקבלה. 
קהילות  רשת  בתוך  שנים,  לפני 7  כבר  נולד  'בתים מאירים'  מיזם 
ניצנים בכל רחבי הארץ, מהגולן עד הנגב.  בשנה שעברה לקחו חלק 

בפעילויות למעלה מ-  5,000 איש, במאות מוקדים ברחבי המדינה. 
השנה היוזמה מתפשטת גם מחוץ ליישובים החברים ברשת קהילות 
ניצנים. מאות ישראלים כבר ביקשו  להצטרף. ברשת קהילות ניצנים 
קוראים לציבור הרחב לקיים באחד מימי החג אירוע 'בתים מאירים',  

 ואף הכינו ערכת הדרכה למארחים החדשים. 
בין מוקדי הפעילות המעניינים בשנה זו: אירוע 'בית מאיר' בתחנת 
אסון  של  הקלעים  על  מאחורי  הרצאה  עם  יבנה  בגן  האש  כיבוי 
הכרמל; מופע של הילד רועי גינת, פסנתרן מוכשר חרף היותו עיוור 
פתיחת  אירוע  לאבות;  מיפגש   - ובירה'  גבורה  'אבהות,   ואוטיסט; 
משותפת  נרות  הדלקת  1948-1948  הבריחה';  'אירופה  תערוכת 
נרות;  מטפטופי  מנדלות  יצירת  סדנת  חפר;  בעמק  יהודית-ערבית 
שתילת  לנכים;  בריצה  הארץ  ואלוף  עיוור  שושה,  חיים  עם   מפגש 
יער מאכל; הרצאה על עליית יהודי המזרח; הכנת סביבונים מבצק 
מלח במועצה האזורית מרחבים; מפגש  בנושא גבורת נשים במועצה 

אזורית חוף כרמל; מופע של יובל דיין ושל להקת שקטק ועוד. 
רשת קהילות ניצנים מפעילה שורה של תכניות יישוביות בשותפות 
עם רשויות מקומיות ברחבי ישראל מהגולן ועד  הנגב, על מנת לטפח 
ולהעשיר את המימד היהודי, הציוני והישראלי, ולחזק את מעמדה 

של קהילה  סובלנית ורב גונית. 

והמלך  המכבי  יהודה  הנקרה.  בראש  ואנטיוכוס  המכבי  יהודה 
בין  מומחזים  בסיורים  הנקרה,  בראש  האור  את  מגלים  אנטיוכוס 
במהלך  האור.  בעקבות  חווייתי  מסע  במסגרת  והגלים,  הנקרות 
למסע  הנקרה  ראש  התיירות  באתר  הביקור  יהפוך  חנוכה  חופשת 
בזמן בעקבות האור. שחקנים בדמויות ידועות מתקופת החשמונאים 
תשלום  ללא  הסיורים  בנקרות.  המשפחה  לכל  חוויתי  סיור  ידריכו 
נסיעה  גם  הכולל  התיירות,  לאתר  הכניסה  במחיר  וכלולים  נוסף 
ברכבל, חיזיון אור-קולי וכמובן  סיור רגלי בנקרות. ניתן להעשיר 

את הביקור בטיולי אופניים ורכבים חשמליים לאורך טיילת החוף.

בחנוכה
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"טראמפ טוב לישראל
– כי הוא בלתי צפוי"

סקוט טיילור (מימין) ובקי נורטון דנלופ (משמאל) בסיור בשומרון השבוע, עם ראש המועצה האזורית יוסי דגן. צילם חגי הוברמן

נורטון  ובקי  לטראמפ,  המקורב  מווירג'ניה  טרי  קונגרס  חבר  טיילור,  סקוט 
דנלופ, המחוברת לצוות המעבר של טראמפ מספרים ל'מצב הרוח': אל תשוו 

את טראמפ לנשיאים קודמים. הוא רציני באהדתו לישראל. ידיעה בעמ' 10
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אירועי חברות וצהריים  ועוד. עד 120 אישבריתות  בר / בת מצווה  חתונות צהריים
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