תכנית חנוכה 2019

חנוכה מגיע בשבוע הבא ,מיד אחרי הלילה הארוך בשנה.
בזמן הכי חשוך של השנה ,נדליק בכל יום עוד נר ונחגוג ביחד את
האור.
חנוכה מדבר בין היתר על אחדות ועל היתרונות שלה לעומת
היחיד ..מי כמונו מבין זאת ,בקהילה השיתופית שלנו.
לכן יצרנו תכנית מגוונת שתתאים לכל שכבות האוכלוסיה ,ותיקים
וחדשים ,משפחות ויחידים ,גדולים וקטנים ,דיירי תקווה ,מרתף
ורמת חיים ,וכמובן גם הצפוניים!!

מקווים לראות את כולכןם באירועי החג.

22.12.19

יום א' נר 1

מכביה
אירוע ספורט לכל הקהילה
מחניים ,מירוץ ,תחנות ספורט היתולי.
הפתעות ומוזיקה
 16:00במגרש הכדורגל

23.12.19
יום ב' נר 2

ערב אסור
אי אפשר לחגוג את האור בלי להסתכל קצת על החושך..
לפני שנתיים דיברנו על ניסים ,שנה שעברה דיברנו על אש ,והשנה נדבר
על מה שאסור!
הדוברים הפעם :אבישג ,יואל ,מאיר ,אורן ורועי.
***

והכיבוד....שחיתות!!

***

ערב תוכן למבוגרים בלבד!

 20:30בספל"ש

24.12.19
יום ג' נר 3

פסטיבל עששיות
 2סדנאות להכנת עששיות:
* מקרמה לצנצנות או בקבוקים בהנחיית שיר קסלר
* הדבקות בהנחיית רותי ק.
 16:30בכוללת סברס
ב 17:30-נצא יחדיו להאיר את החושך ברחבי הקיבוץ .ככל שיהיו יותר
אנשים ,כך יהיה יותר אור!

25.12.19
יום ד' נר 4

יום סביב בריאות הגוף
 17:00-18:45סדנת מוקסה לשימוש ביתי בהנחיית דנה יצחקי רוטפלד.
מוקסה היא אחד הטיפולים הנעימים שקיימים ברפואה הסינית.
משתמשים בהבערת צמח הלענה על מנת ליצור חמימות באיזור כאוב או
מכווץ .בסדנה נקבל מעט רקע על הרפואה הסינית ונלמד איך להשתמש
במוקסה בעצמינו!
" 20:30איך להיות בפחות כאב?" שיחה על כאב בהנחיית הילה (רוזנצוויג)
קיי .בשיחה נדבר על משמעויות הכאב ,מה הוא בא לספר לנו ונלמד
עקרונות לשינוי חווית הכאב :חינוך/למידה ,חשיפה הדרגתית לתנועה
וגירויים חדשים ,יצירתיות רגשית ,החשיבות של להמשיך לנוע.

26.12.19
יום ה' נר 5

שעת סיפור עם רוז
 17:30בספריה

27.12.19
יום ו' נר 6

סופגניות וסביבונים
בואו להראות כמה מהר אתם יכולים לסובב סביבון!
אחרי ארוחת הערב במועדון

28.12.19
שבת נר 7

הבדלה קהילתית
בהנחיית שרה וההרכב המוזיקלי
 17:45בספלש

29.12.19
יום ראשון נר 8

ערב קהילה מיוחד בנושא אחדות
" ...קל לשים תבניות אחד על השני ,אבל חשוב למצוא מה מחבר
בינינו"...
אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולהשתתף בניסוי חברתי שמטרתו אחדות.
צפוי לנו ערב מעניין ומרגש ,בו נמצא את המשותף בינינו ,גם במקומות
הלא-צפויים.
בהנחיית יוני ר .ועמית.
 20:30בחדר האוכל

