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תושבים יקרים, 
לפסטיבל  התשיעית  בשנה 
החנוכייה  מאירים"  "בתים 
של נוף הגליל מוארת במלוא 
עוצמתה עם שמונה הנרות 
התושבים  של   מוארים 
והמתארחים  המארחים 
והנר  המאירים,  בבתים 
שמאיר  השמש  התשיעי, 
יהודית  לזהות  "עולמות"  תכנית  המיזם,  את 

ישראלית ברשת המרכזים הקהילתיים. 
החנוכייה המושלמת הזו תאיר השנה את העיר 
המתחדשת  נוף הגליל ואני שמח על ההיענות 
הגדולה של התושבים הרבים שנרתמים  למיזם 
ברוח  ושיח  תכן  למפגשי  ביתם  את  ופותחים 

החג. 
וכולם  קטן  אור  הוא  אלה  ממפגשים  אחד  כל 
יחד הם אור גדול שרק מחזק ומעצים עוד יותר 
בלתי  חלק  והיותה  הקהילה  של  חוסנה  את 
נפרד מהנוף האנושי היפה והמיוחד של עירנו. 
ברשת  "עולמות"  לתכנית  להודות  מבקש  אני 
המרכזים הקהילתיים על המיזם הנפלא ולאחל 
המשך עשייה פורייה ומוארת בשיתוף ובסיוע 

עיריית נוף הגליל גליל .

חג אורים שמח, 
רונן פלוט,

ראש עיריית נוף הגליל 

קהילה יקרה,
האור.  חג  הוא  החנוכה  חג 
מובילה  הגליל  בנוף  אצלנו 
ציון  את  "עולמות"  תכנית 
שנים,  תשע  מזה  החג 
"בתים  פסטיבל  באירוע 

מאירים".
בעיקר  נעשה  האירוח 
העיר  תושבי  של  בבתים 
דלתותיהם  את  הפותחים 
להדלקת  אתכם  ומזמינים 
וחווייתי  ערכי  חברתי,  ולמפגש  משותפת  נר 

בנושאים שונים.
האור  את  יעצימו  בתים  מ-40  למעלה  השנה, 

בעיר ויחזקו את ה"יחד" של כולנו.
"עולמות"  תכנית  לצוות  מאוד  מודה  אני 
,לפעילים המתנדבים  ולמארחים שמאפשרים 
לכם, קהילה יקרה לחגוג את החנוכה בפסטיבל 

שהוא כולו שלנו ומשלנו.
חג אורים שמח 

בתיה כהן 
מנכ"לית רשת המרכזים הקהילתיים



חג חנוכה שמח
אני שמחה להזמינכם גם השנה לקחת חלק 

בפסטיבל בתים מאירים.
השנה  למצוא  תוכלו  בחוברת  שתראו  כפי 
לטקס  בנוסף  מגוונים  מאד  תוכן  נושאי 
היסטוריה,  הורות,  הנרות המסורתי:  הדלקת 
ועוד  הישראלית  החברה  אישית,  התפתחות 

מגוון פעילויות למשפחות , לנוער ולילדים.
פיזי  אור  להוסיף  אותנו  מזמין  החנוכה  חג 
מאפשר  בעיקר  הוא  אולם  נרות  הדלקת  ע"י 
פותחים  תושבים  חברתי:  אור  להוסיף  לנו 
את בתיהם לכלל תושבי העיר. זוהי הזדמנות 
קהילה  וליצור  שלנו  המשותף  את  להדגיש 
עולמות  בין  שמחברת  קהילה  הגליל.  בנוף 

ומוסיפה אחדות וטוב משותף.
אני מודה מקרב לב לפעילי תכנית "עולמות" 
ועשרות התושבים שבחרו לפתוח את בתיהם 
שנוכל  מנת  על  המפגשים,  את  ולהנחות 
להנות מפסטיבל איכותי ומשמעותי המבוסס 

על יוזמת תושבים.

מוזמנים להצטרף אלינו ויחד נאיר את העיר

נעמה מעוז
מנהלת תכנית ״עולמות״

חזון תכנית  'עולמות'
 זהות יהודית ישראלית

בנוף הגליל
ישראלית   - היהודית  הזהות  שבה  חברה 
נוכחת ומתפתחת - ברמת הפרט, המשפחה, 
הקהילה, המרחב העירוני וסדר היום היישובי.

לאדם,  הכבוד  ערכי  על  המושתתת  חברה 
לאחר, למורשת, למקום ולסביבה.

לעיר,  שייכות  תחושת  לחבריה  אשר  חברה 
עתיד  לעצב  ביכולתם  ואמונה  לעם,  למדינה, 

משותף.

בחג החנוכה אנו מקיימים זו השנה התשיעית 
תושבים  מאירים".  "בתים  פסטיבל  את 
פותחים את בתיהם לציבור הרחב וחוגגים 
מתקיימת  בית  בכל  החנוכה.  חג  את  יחד 
לצד  החג  בערכי  העוסקת  ייחודית  פעילות 

והכי  הנרות  הדלקת 
קהילתי.  מפגש  חשוב 
פעילי "עולמות" מנחים, 
פותחים את הבתים ויחד 
עם הקהילה מאירים את 

העיר. 
הכניסה לכל הבתים ללא 
נדרשת  אבל  תשלום 

הרשמה מראש. 
להרשמה כנסו לקישור:



 

ל
אור פנימי מול אור חיצוני

לימוד ושיח על ערכי היהדות
הטמונים בחנוכיה
בהנחיית אילנה רז
בבית אורות עילית

בשעה 18:00

ילדי העיר מאירים
משחקי אור וחושך

בהנחיית בני נוער וצוות מרכז קידום נוער
ביחידה לקידום נוער- היל"ה

בשעה 16:30

הגיבורים שלי
שיח על גבורת לוחמים וחברים 

בבית אריה ציליק ובהנחייתו
בשעה 18:00

שכנים מדליקים
הדלקת נרות ומשחקי חנוכה מחברים

בית מאיר בהובלת ילנה וייסמן 
בכניסה לבלוק ברחוב אלומה 2

בשעה 19:00

חנוכה חנוכה חג יפה כל כך
משחקי חנוכה מחברים להורים וילדים

בהנחיית לבנה דברת
בבית שושנה בנצ'וק

בשעה 19:00

האור שבעור
סדנת טיפוח ושמירה על בריאות העור 

לפנים מאירות 
בהנחיית הקוסמטיקאית בל קולט

בבית לאה האס
רחוב תבור 43/5  בשעה 19:00 

יום א׳, כד' כסלו 22.12.19

אורות בין דורות
פעילות חווייתית רב דורית

בהנחיית שרה ליטמן
בבית טלי גרודסקי

בשעה 17:00
הפעילות מיועדת לילדים, הורים, סבים וסבתות



 

ל מחשמלים את העיר
פעילויות מגוונות הכוללות סדנה חווייתית 

על צריכת חשמל ושימוש זהיר בו
בהנחיית עוז עזריאלי מחברת החשמל

זיוה קורן מארחת את שכבת ילדי כיתה ז׳ 
מביה"ס שרת במתנ"ס גורדון בשעה 10:30

באנו חושך לגרש
שיח ולימוד על האור והחושך בחיינו

בבית משפחת  לב ובהנחייתם
רחוב גולן 13/15

בשעה 18:00

שמונה ספרים מאירים
היכרות עם שמונה ספרים יהודיים שהאירו 

את העם היהודי לאורך הדורות
בהנחיית סשה וייסמן

במוזיאון השואה ע"ש חנה וייס
שעה 16:00 ברוסית | שעה 17:00 בעברית

האור שבנו-שבט אחים ואחיות
שיח מחבר על אחדות, ערבות ושבטיות

בהנחיית מרב ששון אמויאל
בבית משפחת אופמן

בשעה 18:00

נשים מאירות
לימוד ושיח בנושא גבורת נשים לאורך 

הדורות
בבית נורית קרמונה ובהנחייתה

בשעה 18:00

עולם נולד - מאירות את 
הקהילה בנוף הגליל

מפגש פתוח לנשים שרוצות לקחת חלק 
בפרויקט תמיכה בנשים ומשפחות לאחר לידה

בבית רינת בטיטו-מזוז בשעה 19:00

אורות בפרשה
מפגש חווייתי להורים וילדים על נס חנוכה 

ופרשת השבוע
בהנחיית רבקה דרור
בבית גלעד ברזילאי

בשעה 18:30

הֹורים ואּורים
מפגש להורים ושיח על גבולות לילדים – 

מגבילים או מגדילים?
בהנחיית חגית בן עזרא מנחת הורים

בבית משפחת בן עזרא, הצבר 4
 )מול לשכת התעסוקה( | בשעה 19:30

חגיגה של אור
חגיגת חנוכה עם שירים ומאכלים לחנוכה 

בהנחיית לודמילה גורה
בבית יד לבנים

בשעה 9:30
פעילות לנשים דוברות רוסית

יום ב׳, כה' כסלו 23.12.19



 

ל

האור שבנו
פעילות חווייתית לחג בהנחיית אוקסנה 

פבצוב
בבית דלי גיטל 

בשעה 13:00
הפעילות תתקיים בשפה הרוסית  

סביבון ֹסב ֹסב ֹסב
משחקים ברוח החג לילדים

בבית עינב סויסה ובהנחייתה
בשעה 16:30

בימים ההם בזמן הזה
סיפורי חג חנוכה מבית אבא ואמא

בהנחיית שמעון חנן
בבית סוניה פאר

בשעה 17:30

חג חנוכה ראשון בישראל
פעילות לעולים חדשים

בבית אירה וקס ובהנחייתה
בשעה 17:00

הפעילות תתקיים בשפה הרוסית

צילומווווש
סדנה וטיפים לצילום ילדים בסמרטפון 

בבית יקי סיצ'נקו ובהנחייתו
בשעה 17:30

הפעילות מתאימה להורים ופעוטות

גבורה נשית בחנוכה
לימוד, שיח והיכרות עם גיבורות החג.

בהנחיית אילנה רז
בבית חנה כהן

דרך העמק 4/34 |  בשעה 18:00

ציונות 2020 בגליל
שיח על ציונות בנוף הגליל כאן ועכשיו 

בבית יפית ודוד שנאן ובהנחייתם
השקמה 3/10
בשעה 19:00

הניצוץ שבי
סדנה לחיבור אל התדר הפנימי שלי 
בבית לודמילה שקולניקוב ובהנחייתה

בשעה 18:00

נס פך השמן
סודות, סגולות וטעימות שמן הזית

בהנחיית איילה נוי מאיר 
מנהלת בית הבד "ריש לקיש" בציפורי

בבית שוש קידר
בשעה 18:00

יום ג׳, כו' כסלו 24.12.19



 

ל

גבורת חנוכה בשירים 
וסיפורים

בהנחיית עתליה בקמן ושרה ליטמן
בית קפה קהילתי במתנ"ס ברקוביץ

בשעה 10:00

סיפורי ניסים מדליקים
מתנדבי קהילת יחד - מפגש בין דורי 

בהנחיית אילנה רז 
בבית אבות נוף העמק

בשעה 17:00
הפעילות תתקיים בשפה הרוסית

אור, גבורה ונשים
לימוד בנושא גבורת נשים המפיצה אור

בבית משפחת דרור
בשעה 17:00

הפעילות מיועדת לנשים

סופגניות צבעוניות
סדנת לקישוט סופגניות

בהנחיית ורד לוי
בבית לגדול טוב מרכז לגיל הרך

בשעה 17:30

למצוא את האור
סדנה להורים לבני נוער על שיח מיטיב, 

תקשורת וקשר משמעותי
בהנחיית אסנת רווה
בבית פולינה יאמין

בשעה 18:00

הורות של אור
שיח על גידול ילדים בשמחה ומציאת האור 

בילדינו בהנחיית טלי גרודסקי
בגן של מלכי פרנקו | בשעה 19:00

הפעילות מיועדת להורים לילדים צעירים

נרות ומטרות
היכרות עם שיטת NLP באמצעות שיח 

בנושא מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל 
ועל המטרות בחיינו 

NLP בהנחיית נטלי רוזן מטפלת
בבית משפחת רופל | אלמוג 5/4 | שעה 18:00

גשם, רד כבר גשם! 
על גשמי ברכה ומורידי גשמים, אז והיום.

בהנחיית יעל ליפשיץ
בבית ישראל פרץ |  יסמין 26/2 

בשעה 19:00

ראיתי עיר עוטפת אור
כיצד מגבירים את האור בעירנו

שיח בהנחייה משותפת של הגרעין התורני 
ציוני וחברי קיבוץ משעול

בקיבוץ העירוני  | בשעה 20:45

חנוכה בחיוך, סיפור ושירה
בבית משפחת ניר

בהנחיית רוני אהרון ניר  וראובן קקולי
ֿבשעה 20:00

יום ד׳, כז' כסלו 25.12.19



 

ל

יום ה׳, כח' כסלו 26.12.19

האור שבנו
על כוחה של התנדבות

בהנחיית אוקסנה פבצוב
בית קפה קהילתי במתנ"ס ברקוביץ

בשעה 10:00
הפעילות תתקיים בשפה הרוסית

נס החיים 
רכישת ידע שעשוי לחולל ניסים

סדנה מעשית לעזרה ראשונה למשפחה 
בהנחיית צוות הדרכה של מד"א

בבית מד"א | רח' המלאכה
בשעה 18:00

האור הנשי שלנו
לימוד ושיח בנושא גבורת נשים לאורך 

הדורות
בהנחיית נורית קרמונה 

מועדון מיידלעך | בשעה 15:30
הפעילות תתקיים בשפה הספרדית

פנים מאירות
סדנה לטיפול בעור הפנים

בבית אירה דרובינסקי
בשעה 19:00

הפעילות מיועדת לנשים

"חנוך לנער על פי דרכו"
שיח בנושא חינוך, חנוכה ומה שבינהם

בבית הרב חיים אמרון ובהנחייתו
רחוב הרב פנחס מילר 6 דירה 10

בשעה 20:00

יום ו׳, כט' כסלו 27.12.19

יום שבת, ל' כסלו 28.12.19

לקראת שבת מדליקה
קבלת שבת בסיפור ושירה

בהנחיית עתליה בקמן
בבית ישראל פרץ 

בשעה 11:00

יחד אל האור
בית קהילתי פתוח - משחקים לקבוצת 

אקי"ם ולילדי השכונה הדרומית
בית מאיר בהובלת אנג'לה סורוביץ

 במתנ"ס גורדון
בשעה 10:00

אור המנורה ואור התורה
לימוד משותף על מקורות האור בחיינו 

בהנחיית אילנה רז
בבית משפחת טרויאנובסקי
ציפורן 4/6 ב' | בשעה 16:00

הפעילות תתקיים בשפה הרוסית



על תכנית ״עולמות״
מי אנחנו?

עירונית  תכנית  היא  "עולמות"  תכנית 
וקבוצות  תושבים  בין  מפגש  המקיימת 
ועשיה  יוזמות קהילתיות  מקומיות ומקדמת 
חינוכית סביב תרבות יהודית ישראלית בנוף 

הגליל.
להשפיע  חלק,  לקחת  רוצים  אתם  גם  אם 

ולבסס חותם בעל תוכן משמעותי לקהילה.
בואו והצטרפו אלינו להגשים חלומות ולבנות 

עולמות.

מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו: 
     "עולמות – זהות יהודית ישראלית"

צרו איתנו קשר: 04-6467468 שלוחה 3 
או לאוקסנה : 050-55503554
olamot12@gmail.com


