תכנית "עולמות" ברשת המרכזיים הקהילתיים מזמינה

פסטיבל
בתים מאירים

בנצרת עילית
נר ראשון ,יום שלישי12.12.17 ,
 16:00במועדונית שכונתית ״חנוכיאדה״
 17:00במועדון ״הפוך על הפוך״
״משחנוכה״  -משחקי חנוכה לנוער
 18:00במרכז קהילתי ״גורדון״
״מדברים ושרים אור״  -בית מאיר למתנדבי רשת המרכזים
הקהילתיים
 18:00בבית ״אורות עילית״
״אור הגבורה ואור התורה״  -בהנחיית הרב נעם קריספיל
 18:30בסניף תנועת ״בני עקיבא״ -״אור לנוער״
 פעילות לכבוד החנוכה 18:30בבית משפחת קרמונה
״גבורת המכבים״  -בימים הם ובזמן הזה״ בהנחיית שרה ליטמן
 19:00בבית משפחת דורית יהודה
״מאירים ,טעמים וסיפורים״ בהנחיית דינה שק מספרת סיפורים
ומנחת סדנאות

נר שלישי ,יום חמישי 14.12.17
 17:00בבית משפחת דבורצקי
אור משפחתי )בשפה הרוסית( בהנחיית רוזליה אורדובסקי
 16:30במועדון המיידלעך
״גבורת הנשים בחנוכה״ )בשפה הספרדית(
בהנחיית נורית קרמונה
 17:00בבית שוקו  -רחוב גולן ״אורים בצפונית״  -פעילות
מדליקה
 17:00בבית משפחת סויסה
״אורות ילדים״  -פעילות לילדים ברוח החג
 17:00במרכז ״דעת״  -חני סנטר
״לימוד מנהגי החג לעולים״  -בהנחיית מאיה סורין
 17:30בבית משפחת חנה כהן
״חנוכהן״ -הדלקת נרות וספינג׳ והרבה שמחת חג
 18:00בבית משפחת ברה  -״ניסים שבכל יום״ -
בהנחיית נורית אורבך

נר שני ,יום רביעי13.12.17 ,
16:30
17:00
17:00
18:00

מועדון הצריף  -״אור עולה מן המזרח״  -הדלקת נרות עם בני המנשה
במרכז העשרה ״מופת״  -אור ומופת״  -הדלקת נרות ופעילות יצירת
בלונים לכל המשפחה
בבית משפחת טלי גרודסקי  -״אורות נפגשים״  -מפגש בין דורי
לסבתות ,אמהות וילדים
בבית משפחת דרור  -סדנת ״האור מן הצחוק״ בהנחיית רבקה דרור

 18:00במרכז צעירים  -״מעגל אורות״ -מפגש ״נטועים״ ומועצת נשים עירונית
 18:00בבית ויצ״ו סניף נצרת עילית  -מפגש ,פעילות וחידון משמח בהנחיית
כפר הסטודנטים נצרת עילית
 19:00בהיכל האומנויות ע״ש גרין  -״האור שבך  -האור שבי״ ,סדנה חווייתית
לנערות ואימהות
 19:30במועדון ״כנפיים של קרמבו״
עם כנפיים וקרמבו  -צוות ״כנפיים של קרמבו״ בשיח על גבורה
 20:00בבית משפחת וקס ״על החיים ועל הניסים שבניהם״  -שיח נשים
בהנחיית נורית אורבך

נר רביעי ,יום שישי15.12.17 ,
 16:30בבית אבות ״נוף העמק״
נצרת עילית
״בימים ההם בזמן הזה״ קבלת
שבת מיוחדת לחנוכה

נר חמישי ,מוצאי שבת16.12.17 ,
 19:00בבית משפחת פרטוש
״ילדים מדליקים״  -משחקים ופעילות
 18:30בבית משפחת אילנה רז
״חנוכה ונובי גוד ומה שבניהם״  -החג
של החגים לפעילי קהילת ״יחד״

נר שישי ,יום ראשון17.12.17 ,
 16:00במועדון אריאל שרון  -״ערכי היהדות הטמונים בחנוכיה״ -
בהנחיית אילנה רז
 18:00בבית משפחת אריה ציליק  -״חנוכה וחגי ישראל בנצרת עילית״ -
בהנחיית יורם קוקוי ואריה ציליק

נר שמיני ,יום שלישי19.12.17 ,
יום שני ,נר שביעי18.12.17 ,
 10:00במרכז ניו-יורק  -״אור יוצר״  -מפגש ״קבוצת קשר״ בהנחיית לודמילה גורה
 17:00בתחנת כיבוי אש  -״האש והגבורה״  -הדלקת נרות חגיגית
 17:00-18:30במרכז קהילתי ״גורדון״ ״אור למנהיגות צעירה״ -בהנחיית שרה ליטמן
 17:00במוזיאון השואה ע״ש חנה ויס  -״אור ואומנות״ בהנחייתו
של האמן סאשה ויסמן
 18:00״מרימים אורות״  -פעילות במועדון ״השכונתית״
 17:00״על הנפלאות״  -פעילות לילדי כיתות ב׳ במשפחות ראשד ,עומר ,דקל,

 17:00במועדון ״קלאבהאוס״  -החג של החגים
 16:30בדיור מוגן לגיל הזהב ברחוב הפסגות -
״חנוכה חג אקטואלי אוניברסלי״  -בהנחיית לינה קליגר
 16:30-18:00בקיבוץ משעול -
״טיפות של אור״  -החג של החגים של ילדי גן גפן
 18:00בבית אבות ״נוף העמק״ ״נוף מלא אור״ -
בהנחיית אילנה רז
 19:00בבית משפחת ישראל פרץ -
״פרץ אור״  -סדנת צילום בחשיפה ארוכה
בהנחיית ישראל פרץ

 17:30במרכז קהילתי ״בית לגדול טוב״  -יצירה ושירים לגיל הרך לחנוכה
 19:00בבית משפחת ישראל פרץ  -״כולנו אור איתן״
בהנחייתה של יעל ליפשיץ

לפרטים והנחיות ניתן להתקשר לנעמה 050-7345298

רשת המרכזים הקהילתיים
בנצרת עילית

