
חנוכה מחבר 

נר שלישי
קהילה מדליקה 

הדלקת נרות משותפת וחלוקה
בהנחיה לשלשות - כל שלישייה
עונה על שאלה ואז עוברת
לשלישייה אחרת  - סרט
שאהבתי, מאכל אהוב, פינה

אהובה בקיבוץ וכדומה. 
לאחר מכן הצגה רב גילית של 
 חנה זלדה שהוכנה מראש  

נר שישי  
שכונות מאירות 
כל שכונה אחראית

לפעילות חנוכה מהסוג
הפשוט... 

תחרות סביבונים, יצירה,
טפטופי נרות, חנוכיות

יצירתיות ועוד 

נר חמישי  
מצעד הלפיד רב גילי 

לאפשר לוותיקים וותיקות
לעמוד בעמדות בהם עובר
המירוץ ולספר משהו על

הקיבוץ או המקום (מכבסה,
רפת וכדומה), או על סיפורי
חנוכה. הניקוד במירוץ מבוסס
על יכולת לענות על שאלות

על הקיבוץ ועל חנוכה 

נר  רביעי  
סיפורי גבורה 

ערב בו א.נשים שונים (עם ותק
שונה בקיבוץ...) מספרים סיפורי
גבורה - לא צריך סיפור גדול -
10 דקות של מעשה ייחודי. רצוי
לשלב הנחיה ושירה בין סיפור
לסיפור  -כדאי לשלב סיפור

גבורה מסיפורי חנוכה  

נר שני
זוגות זוגות 

בתים מאירים   
הרשמה מראש להדלקת
נרות במתכונת "משפחה
מארחת" - ועדות קליטה
ותרבות משדכות את

הזוגות להכרות מיטבית  

נר ראשון 
גמר המונדיאל

חגיגה של ארצות הנלחמות
זו בזו רק בספורט

צפייה משותפת בגמר בבתים
שונים או מבני ציבור לפי
הקבוצה שאוהדים (גם אם
היא לא בגמר...) הדלקת

נרות משותפת וסבב - למה
דווקא הקבוצה /הארץ הזו  

הזדמנות להאיר ולהכיר את כל חלקי הקהילה שלנו 

8 פעילויות ב-8 ימים

נר שביעי  
ערב אבירי הגריל 

ועדת קליטה ותרבות מצוותות
לפי הרשמה מראש 2

משפחות שלא מכירות לבישול
משותף של מנה בבית. 

נפגשים מאוחר יותר לארוחה
קהילתית משותפת, כשכל
"שידוך" מביא לארוחה את

המנה שבישל 

נר שמיני 
 טקס הדלקת חנוכייה

קהילתית - 
כל נר מסמל פעילות

משמעותית שחשוב לנו להאיר  
ומודלק על ידי מישהו שקשור
לפעילות (מעורבות חברתית,
חינוך, קיימות, התנדבות
מיוחדת, ותיק מתמיד...)

חשוב: 
ההצעות בסיסיות - תשנו, תערבבו - העיקר, תעשו התאמה לקיבוץ שלכם 

וגם - אנחנו כאן לסייע בחשיבה  
צמיחה ופיתוח קהילה - ענת מרלא ואיילת הריס תרבות - ריקי רז ויעל רז לחייני 


