
חגיגת שבועות ברחבי העיר

29.5-16.5
כ' אייר-ד' סיוון | הכניסה חופשית
פרטים באתר העירוני וב-     חיבורים חולון



פסטיבל  הינו  בחולון  לבנים  ימים 
המתקיים  השבועות  לחג  אירועים 
במספר  התשיעית  השנה  זו 
מרכזים  העיר:  ברחבי  מוקדים 
גימלאים,  מועדוני  קהילתיים, 
תרבות,  מוסדות  נוער,  מרכזי 
זהו  ציבוריים.  ומרחבים  ספר  בתי 
אירוע תוצרת חולון, שאנו שואפים 
לדורי  עירונית  למסורת  שיהפוך 
בבסיס  העומד  הרציונאל  דורות. 
לכל  ביטוי  לתת  הוא  הפסטיבל 
החג  של  המובילים  מערכיו  אחד 
ולהעלות על נס את אוצר התרבות 
לארץ  הקשר  היהודית-ישראלית: 
על  הודיה  הקציר,  חג   - ישראל 
טקסי  באמצעות  הבטן  ביכורי 
החדשים  לתינוקות  פנים  קבלת 
מפגש  הביכורים,  חג   - חולון  של 
המוסרי  הקוד  עם  מחודש  שנתי 
שלנו - חג מתן תורה וערך החסד 
שמשתקף  כפי   - האחר  וקבלת 

במגילת רות. 

קהילה  רשת  של  חולון"  "חיבורים 
הפסטיבל,  את  המובילה  ופנאי 
משותפת  עירונית  תוכנית  הינה 
'ניצנים'  עמותת  חולון,  לעיריית 
עיסוק  שייעודה  חי',  'אבי  וקרן 
כסדר  ישראלית  יהודית-  בזהות 
במרחב  פועלים  אנו  יישובי.  יום 
בעלות  פעילויות  במגוון  הקהילתי 
לחזק  שמטרתן  עשירים,  תכנים 
את החיבורים האישיים בין תושבות 
תחושת  את  ולהעמיק  ותושבים 
השייכות של היחיד לזהותו האישית 

ולמעגלים הסובבים אותו. 

'חיבורים  על  נוספים  לפרטים 
לבנים'  'ימים  פסטיבל  ועל  חולון' 

חפשו אותנו ב      חיבורים חולון.

דבר ראש העיר
השנה  זו  מתקיים  בחולון"  לבנים  "ימים  פסטיבל 
עשיר  הפסטיבל  בעיר.  למסורת  והפך  התשיעית 
בפעילויות חגיגיות, ערכיות ומעניינות, באווירה קהילתית, 
פעילויות  נוספו  השנה  ולקטנים.  לגדולים  המותאמות 
מרתקות הכוללות, בין היתר: משחק ניווט לנוער שישלב 
אתרים היסטוריים בחולון וחידות לחג, מסיבת משפחות 
לשבועות במתחם המדיטק כולל טקס ביכורי תינוקות 
בהשראת  מקורית  מוסיקה  של  ביכורים  ומופע  עירוני 
מתווספים  אלו  כל  מקומיים.  יוצרים  עם  המקורות 
לימוד  מפגשי  של  האהובות  המסורתיות  לפעילויות 
ושיח, טקסי "ביכורי תינוקות" בשישה מרכזים קהילתיים, 
פעילויות ערכיות וחוויתיות בבתי הספר היסודיים ועוד. 

בנוסף, אנו גאים להתחיל מסורת חדשה ומרגשת בעירנו 
– קבלת ספר תורה למסיימי כיתות א' בשיתוף ההורים, 
מינהל חינוך ומנהלת פארק פרס. אני מזמין את כולכם 
להשתתף בשלל האירועים וליהנות מפסטיבל המייחד 
הישראלית.   ולזהות  היהודית  למסורת  חשוב  מקום 

דבר מנכ"לית רשת קהילה ופנאי
חג השבועות חל יום לאחר ספירת העומר ושמות רבים 
לו: חג הקציר, חג הביכורים, חג עצרת וחג מתן תורה. 
מנהגים רבים מכיל החג המיוחד הזה: קריאת מגילת 
ביכורים, התזת  ודבש, טקסי  רות, אכילת מאכלי חלב 

מים, תפילות ופיוטים.
החג,  שמחת  את  מציינים  ופנאי  קהילה  ברשת  אנו 
וערכיו בשלל פעילויות: במלל, בשירה, בלימוד  מנהגיו 
והפקתם  האירועים  תכנון  את  קהילתית.  ובחגיגה 
מובילה תוכנית "חיבורים חולון" אך איננו פועלים לבד 
במרחב העירוני, שותפים רבים לנו: מינהל החינוך של 
עיריית חולון, משרד החינוך, מוסדות תרבות בעיר, טיפת 
חלב, מתחם לה פארק, קבוצות בקהילה כמו 'מאמאנט' 
ו'אם לאם', מחלקת הצעירים של עיריית חולון ועוד. אנו 
תקווה ש"ימים לבנים" ייטמע בתרבות החולונית ויהפוך 

למסורת יישובית חגיגית ומשמחת.

חג שמח ובילוי נעים !
מוטי ששון
ראש העיר

מצפה לראותכם,
ורדה לוי

מנכ"לית רשת קהילה ופנאי 



תיקון בסלון

בית משפחת אנגל 
קריית פנחס איילון 

בית משפחת ציון
שכונת אגרובנק

בית משפחת בר-אור 
שיכון עממי 

בית משפחת בן יעיש
קריית פנחס איילון 

משפחת בז'ה
קריית רבין

בית משפחת שרגר 
שכונת נווה רמז 

בית משפחת נחמיאס
שכונת רסקו ג' 

בית משפחת שלמה  
שכונת אגרובנק

בית משפחת קורן 
שכונת מפדה אזרחי 

)נווה ארזים(. 

מרצה סוזי אנגל | שעה 19:00

מרצה אורלי קנת | שעה 19:00

מרצה עמרם אקלום | שעה 20:00

מרצה עמי שרגר | שעה 19:00

מרצה יותם יזרעאלי | שעה 20:00

מרצה נויה שגיב | שעה 19:00מרצה יעקב מעוז | שעה 19:00

מרצה גלית כהן קדם | שעה 20:00

מרצה אניטה בז'ה | שעה 20:00

רעיון התיקון בא מבית מדרשם של המקובלים )בעלי תורת הסוד(, שחיו בצפת במאה ה-16. 
התיקון הינו לימוד של מקורות יהודיים על פי סדר מסוים. זהו לימוד המתקיים במשך הלילה 

במועדים מסוימים, כמו גם בליל שבועות. 
אצלנו בחולון יתקיימו מפגשי לימוד בבתי תושבים שפותחים את דלתם לשכנים קרובים 
של  בפייסבוק  מראש  בהרשמה  מותנית  ההשתתפות  מוגבל,  המקומות  מספר  ורחוקים. 

"חיבורים חולון" או בטלפון 03-6914100/1/2

יום רביעי, כ"ח אייר תשע"ז, 24.5.17 | יום ירושלים 

אחת שיודעת- שיחה פתוחה 
עם ירושלמית אסלית

שירה יהודית חתרנית

ירושלים והדת 
הבאהאית

על תיקון 
ומשמעויותיו השונות

מה קמה? מה שבע?
הספרה 7 כמוטיב חוזר 

ביהדות

כל האמת על הגורן 
)מגילת רות(

שנה הבאה בירושלים 
הבנויה? על החלום 

והמציאות ומה בכוחנו לתקן
שלוש האמהות של דוד 

המלך )מגילת רות(

"מכאן לשם"- 
על ירושלים ונספי סודן



ביכורי תינוקות ברחבי העיר
בנוסף  להביא,  הוא  השבועות  בחג  כפריים  בישובים  הנהוגים  המרגשים  המנהגים  אחד 
לטנא הביכורים החקלאיים, את ביכורי פרי הבטן. כל התינוקות שנולדו מאז שבועות האחרון 

מוצגים בגאווה לכלל הישוב.
אנחנו בחולון, עיר הילדים, אימצנו את המנהג ובשנים האחרונות מקיימים אירועים קהילתיים 
אירוע  הינו  התינוקות  ביכורי  העיר.  ברחבי  בשכונות  החדשים  לתינוקות  פנים  קבלת  של 
כולם  והקשישים,  הנוער  הצהרונים,  הפעוטונים,  ילדי  קהילתית-  והתגייסות  חגיגה  שכולו 

מגיעים לחבק את ההורים הטריים והתינוקות המתוקים.  
האירועים, בשיתוף מרכזי טיפת חלב חולון, יתקיימו במרכזים הקהילתיים הבאים:

קליין
רח' פילדלפיה 16

תאריך: 28.5
שעה: 17:00
טל' 5038083

נאות 
שושנים

רח' הסיגלון 12
תאריך: 25.5
שעה: 10:00
טל' 5503977

לזרוס
רח' הסנהדרין 27

ג'סי כהן 
תאריך: 22.5
שעה: 17:00
טל' 5030068

וולפסון
רח' צבי ש"ץ 29

תאריך: 25.5
שעה: 17:00
טל' 6519181

בן גוריון
רח' קרסל 6
תאריך: 24.5
שעה: 17:00
טל' 5528490

נאות רחל
רח' חצרים 2
תאריך: 24.5
שעה: 17:00
טל' 5035499



בתוכנית:
17:00 קבלת פנים לתינוקות החדשים של חולון
תהלוכת עגלות חגיגית )הצטרפו אלינו לקישוט 

העגלות ברחבת המדיטק(.
סדנאות להורים הטריים עם אחיות טיפת חלב, 

מנחות מ"אם לאם" וארגון "בטרם".
הפעלות לילדים.

18:30 טקס ביכורי תינוקות ומסיבה מקפיצה 
לכל המשפחה.

יום שני, ד' סיוון תשע"ז, 29.5.17 | ברחבת המדיטק

הכניסה חופשית

מסיבת משפחות לשבועות       



עוד בימים לבנים...

יום שישי, א' סיוון, 26.5

כ' אייר-ד' סיוון, 29.5-16.5

כ' אייר-ד' סיוון, 29.5-16.5

יום רביעי, כ"ט אייר, 25.5

התכנסות   - בחולון  מתפתחת  חדשה  מסורת 
והוריהם ל"מעמד  חגיגית של מסיימי כיתות א' 

הר סיני" תוצרת חולון.
באירוע, המתקיים לראשונה השנה, משתתפים 
ספר  בתי   12 מ-  ותלמידים  תלמידות   1,000 כ- 
גולדה- צבי,  בן  ביאליק,  יסודיים בעיר: אמירים, 
טק, המגינים, הס, יחד, ישעיהו, ניצנים, עלומים, 

שז"ר ושמיר.

בהנחיית מתנדבי קיו"ם )קהילה, יהדות ומורשת(

קבלת ספר תורה

לכיתות א'

ימים לבנים
בבתי הספר 
היסודיים

השבועות  חג  ערכי  של  הלמידה  העמקת 
ומפגשים  בתוכן  חוייתית  התנסות  באמצעות 

קהילתיים.
בחולון  החקלאית  החווה  בשיתוף:  הפעילות 

ומוזיאון הקומיקס.  

נוע"מ 
במרוץ 

לטנא

משחק ניווט של קבוצות נוע"מ )נוער מתנדב( 
על  חידות  משולבות  במשחק  חולון.  ברחבי 

שבועות ותחנות העשרה על עברה של העיר.

מגילת רות 
במועדוני הגמלאים 



הרכב מקורוק חולון במופע 
ביכורים מיוחד לשבועות!

טל שגב מארח את 
ירמי קפלן ומיכה שטרית

יום ראשון
28.5.17

הכניסה
חופשית

בשעה 20:00, 
מתחם לה-פארק, 

פארק פרס

לוןפלוס
חו



"חיבורים חולון" הנה תוכנית עירונית משותפת לעיריית חולון, רשת קהילה ופנאי, 
קרן 'אבי חי' ועמותת 'ניצנים', שייעודה עיסוק בזהות יהודית-ישראלית כסדר יום 
יישובי. "חיבורים חולון" פועלת במרחב הקהילתי במגוון פעילויות בעלות תכנים 
עשירים שמטרתן לחזק את החיבורים האישיים בין תושבות ותושבים ולהעמיק 

את תחושת השייכות של היחיד לזהותו האישית ולמעגלים הסובבים אותו.
בברכת חג שמח מלא במשמעות והשראה.

תודה לכל השותפים:

משרד החינוך

        שבט              אדר               ניסן               אייר                סיוון              תמוז               אב               אלול
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סוכת העיר

ט"ו בשבט: 
סדרים 

בקהילה

ערכים 
וירחים

חנוכה: 
שכונה מאירה 

וסיירת אור 

שנת מצווה
פורים: 
מגילה 

בקהילה

פסח: סדנאות 
הכנה לעורכי 

סדרים

זיכרון ועצמאות: 
חולון בכחול לבן 

שבועות:
פסטיבל 

ימים לבנים

"עיד אל בנאת"
חג הנשים

סיורי סליחות

 החווה ללימודי החקלאות
והסביבה חולון

מהל החינוך


