
"בתים מדליקים" הינה פעילות חדשנית וייחודית, שיסודה בחנוכה ומטרתה ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין 
קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו.

הרעיון בקצרה: משפחה מארחת קבוצה רבגונית של אנשים, מדליקה נרות חנוכה, מקיימת הפעלה או תכנית סביב רעיון 
הקשור לחג, רעיונותיו, סיפוריו ומנהגיו, וכנהוג, גם מוגש כיבוד קל.

1.   כחודש לפני החג : 
לקבוע תאריך, שעה, מקום, ובעיקר את קהל היעד לו מיועד המפגש. בהתאם לאלו יש לקבוע נושא תוכני )מומלץ נושא   l

הקשור לערכי החג(. 

ביחידת התוכן ניתן להביא אורח מקומי עם סיפור מעניין, מנחה סדנה מקצועי בתחום התוכן שנקבע, מרצה בתחום, מפעיל   l
סדנת יצירה כלשהי וכד' וכמובן שגם המארחים יכולים למלא ערב עם תוכן וללא אנשים מבחוץ. 

תאום ציפיות: חשוב לעשות תיאום ציפיות עם המנחה החיצוני לגבי מסגרת הזמן, מספר המשתתפים הרצוי, גיל   l
המשתתפים וצרכים טכניים. 

פרטים נוספים שכדאי לבדוק מראש:   l

v  מספר משתתפים: לפי גודל הבית, קהל היעד ואופי הפעילות. 

v  הרשמה – חשובה על מנת להיערך כיאות, אך היא תלויה בדרך הפרסום )ראו בהמשך(.
צרכים טכניים ולוגיסטיים – בהתאם לסוג הפעילות ולמבנה הבית. חשוב לתאם עם המרצה/מנחה מראש ואף להזמינו   v
לבית לביקור קצר. יש לדאוג לדי כסאות ושולחנות, כלים בהתאם למזון שיוגש ואביזרים הנדרשים למנחה/מרצה, כגון 

מקרן, מסך, שולחנות יצירה וכד'. לברר אם יש צורך לרכוש מצרכים/ציוד יצירה וכד'. 

פרסום ושיווק:   l
מומלץ לפרסם  את הבית המארח כשבועיים-חודש לפני מועד האירוח, להזמין מספר חברים או קרובי משפחה ולבקשם   v

לפרסם עבורכם ואף להביא חברים שלהם שאינכם מכירים. ניתן לפרסם בפייסבוק, ברשתות וקבוצות חברתיות שונות, 
בפורומים ועוד. שלט על קיר הבית, פתק על לוח המודעות השכונתי או במקום העבודה הם רק חלק מן אפשרויות 

הפרסום. 

ניתן להשתמש בטופס רישום, להפנות לגוגל-דוקס וכמובן בדוא"ל, או בכל דרך אחרת.   v
לא לשכוח לסגור הרשמה לסדנה אחרי שעוברים את מספר המשתתפים האפשרי )כדאי לרשום כ-20% יותר כיוון   v

שתמיד יש ביטולים(. 
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2.   בוקר יום האירוע: 
לדאוג לחנוכייה, נרות ודפי טקס ההדלקה ולימוד.   l

לוודא הגעת המרצה / מנחה, לוודא שכל הציוד הנדרש נמצא ולוודא שיש שילוט הכוונה ברור וקריא מרכב נוסע.  l
מומלץ לשלוח תזכורת או להתקשר לנרשמים לתזכר ולוודא שיודעים איך להגיע.   l

3.   הנחיות והסברים למפגש הבית המארח: 
כדאי לפתוח את הפעילות בכמה מילים אישיות, לברך את השותפים להפקת האירוח ואת האורחים, ולהסביר את רעיון   l

הערב ומה עומד לקרות.

ניתן ורצוי לעשות סבב היכרות קצר בין המשתתפים.  )עד 10 דקות(  l

4.   פעילות "הבית המארח": 
הדלקת נרות חנוכה ברוב עם, לאחר חלוקת דפי טקס הדלקת הנרות, כמה שירי חנוכה ומומלץ ללמוד יחד כמה טקסטים   l

רלוונטיים לחג. 

לימוד מותאם למבוגרים / ילדים על חג החנוכה.  )20-30 דקות(  l

במידת האפשר – לקשר בכמה מילים בין נושא הערב לבין החג.   l

סדנה / הרצאה לפי התיאום מראש.   l
בסוף הפעילות רצוי שוב להודות לשותפים להפקת הערב, למנחה ולמארחים ולאורחים.   l

חברת החשמל חברה השנה לעמותת ניצנים לפרויקט "בתים מדליקים", והזמינה את עובדי החברה לארח אצלם בהתנדבות: 
"בית מדליק". פעילות זו הינה חלק מפעילות רחבה יותר שיוזמת החברה בחג החנוכה, חג האור, במטרה לחבר בתודעה 

הציבורית בין חנוכה אור וחשמל, ולהפוך את חג החנוכה לחגה של חברת החשמל. 

"בתים מדליקים" הינה פעילות חדשנית וייחודית, שעמותת ניצנים מובילה מזה מספר שנים במספר יישובים בארץ, ומטרתה 
ליצור חיבור קהילתי רחב תוך מפגש ושיח בין קבוצות זהות שונות סביב תכנים יהודיים ישראליים רלבנטיים לימינו.

ניצנים מהווה רשת ארגונית לתכניות היישוביות המאוגדות בה ויוצרת שותפויות עם רשויות מוניציפליות המבקשות לטפח, 
לחזק ולקדם סדר יום יהודי-ישראלי ביישוב ולפתח קבוצות וקהילות בעלות מחויבות עמוקה לתרבות יהודית-ישראלית, על 

כלל גווניה וערכיה...

הרעיון לתכנית החלה בתכנית היישובית זיקה בגן יבנה, לפני עשר שנים, כיום הפעילות מתקיימת בעשרות רשויות נוספות. 

כל הפעילות, כולל ארגון והנחית התכנים במפגשים, נעשים על ידי מתנדבים תושבי המקום המתגייסים להוביל את הפעילות 
ברמה המקומית בלב מלא שמחה.

ערכים מרכזיים
בערבי המפגשים ובמגוון הפעולות של התכניות היישוביות באים לידי ביטוי מגוון ערכים יהודיים - ישראליים כגון: אחריות 

ומעורבות חברתית, קהילתיות, ערבות הדדית, גבורה, נתינה והתנדבות, הוספת האור והטוב בחיינו ועוד, וכל זאת תוך מפגש 
בלתי אמצעי עם תכני החג ומנהגיו.

מדריך למשתמש - המשך

חג אורים שמח !!!
צוות ניצנים וחברת החשמל.


