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 מועדון קהילתי / בית כנסת 
חשוב שיהיה מקום קהילתי וציבורי

את נרות החנוכה נוהגת כל משפחה להדליק בביתה, וסביב הטקס נוצרת אווירה אינטימית בין בני הבית 
החולקים יחד חגיגה משותפת. פעמים רבות מזג האוויר הסגרירי בחוץ מדגיש את החמימות הביתית. 
נרות החנוכה מזכירים לנו את גבורתם של המכבים, ומעוררים מחשבות על כוחו של אור קטן להאיר 

את העולם. 
בפעילות זו נרצה להזמין את הקהילה לערב של הדלקת נרות סמלית, שמטרתה להגביר את החיבור, 

החמימות והאינטימיות הקהילתית, ולהאיר אורות קטנים של טוב על חברי הקהילה.

שמונה ברכות | הדלקת נרות קהילתית

בהתכנסות זו נזמין שמונה חברי/חברות מושב לברך ברכה לכבוד החנוכה, בהתאם לנושא 
מרכזי שייבחר מראש. הברכה תביא לידי ביטוי משהו מעולמם האישי או המקצועי.

מהלך
הפעילות

הכנה והסבר

"ניסים  בקהילה",  "האור  כגון:  בקהילה,  כרגע  שחשוב  לנושא  או  לחג  הקשורים  הנושאים  מגוון  מתוך  נושא  בוחרים 
קטנים", "גבורה בחיי", "רגעים של חושך ואור", "להיות חדש", "מעטים מול רבים" - או כל נושא אחר העולה בדמיונכם.

חשוב שיהיה זה נושא המעורר לפעולה, אך לא נושא נפיץ שיכול לעורר אי נוחות. 

כשבועיים לפני חנוכה בוחרים שמונה נציגים מהקהילה. בבחירה יש לקחת בחשבון גם שיקולים של תוכן – אנשים 
שידוע לכם שיוכלו לעסוק בנושא הנבחר במבט אישי או מקצועי, אך גם שיקולים של גיוון ושיתוף, כלומר מגוון של 
נשים  להוקרה,  ותיקים שראויים  להכרה,  וזקוקים  הגיעו  כאלו שרק  שונות,  קבוצות  המייצגים  מתוך הקהילה  אנשים 
וגברים, צעירים ומבוגרים. הפנייה אל המברכים צריכה להיות אישית, תוך הסבר ברור של המטרה והמשימה. חשוב לא 

ללחוץ על מברכים, אלא להאמין שמי שלא יברך השנה בוודאי יברך בשנה הבאה.

המברכים יתבקשו להכין ברכה הקשורה לנושא הנבחר )מומלץ לסייע למברכים לחשוב על החיבור, גם אם הוא חיבור 
רחוק(, הברכה יכולה להיות קשורה לסיפור שקרה להם, לחלום או לתקווה, והיא יכולה להיות שיר, ציור, סרטון או 

קטע שכתבו בעצמם. 

את הברכה הם יכולים ללוות בהסבר לרקע לכתיבתה או להשאירה כשלעצמה.
זאת.  - אפשרו  נושא אחר  על  לדבר  אך אם מישהו מבקש  לנושא,  יהיו קשורים  אכן  והשיתוף  יהיה אם הברכה  טוב 
לו  לתת  ומברכת  מברך  לכל  ולאפשר  הנושא,  בהגדרת  גמישים  להיות  רצוי  מהנושא.  יותר  חשוב  הקהילתי  השיתוף 

פרשנות משלהם. אל תדאגו – אין ספק שהתמהיל יהיה מוצלח ויהיו חיבורים רבים ובלתי צפויים בין הדוברים.



מתאספים יחד באחד מערבי החג להדלקת נרות חנוכה. חשוב לבחור מקום התכנסות נעים ומזמין המשרה הרגשת 
חמימות. רצוי להביא כיבוד סמלי )לביבות/ סופגניות/מיני מתיקה, שתייה חמה(.

על מנת שהשיח יאפשר אינטימיות בין חברי הקהילה רצוי לאפשר מרחב ללא נוכחות ילדים. כדאי להיערך לכך מראש 
ולקבוע לשעות הערב המאוחרות או לארגן במקביל פעילות לילדים עם מפעיל חיצוני או בני נוער מתנדבים.

  
מומלץ לסדר את אולם ההתכנסות במעגל המייצר אווירה אינטימית ולהוסיף קישוט או להשמיע מוזיקה נעימה בכניסת 

החברים לחדר.
נפתח בדברי פתיחה של המנחה והסבר על  מהלך הערב ועל הנושא הנבחר והקשר שלו לחג החנוכה ולקהילה המושבית. 
נזמין את המברכים בזה אחר זה, אפשר לבקש מכל אחד מהם להדליק נר )נוסף על נרות החנוכייה( או להוסיף תמונת 

נר מנייר בחנוכייה מצוירת שתכינו מבעוד מועד.
חשוב לא לשכוח להודות למברכים.

מומלץ לא לפתח דיון של שאלות ותגובות מהקהל אלא לנהל את האירוע כטקס מתוזמן. לחלופין, מומלץ לעודד את 
המשתתפים להגיב באופן אישי למברכים בסיום הערב.

לאחר הברכות נדליק יחד נרות חנוכה. אפשר להכין שירון עם מספר שירים לשיר בצוותא, או להשמיע מוזיקה ולהזמין 
את המשתתפים להתכבד מהכיבוד ולשוחח ביניהם.

ביום שלאחר האירוע חשוב מאוד להודות לחברים ששיתפו בערב באופן אישי. שיתוף קהילתי וחשיפה אישית עשויים 
להיות לא פשוטים עבור חלק מהאנשים וחשוב לתת תחושה שהיה מי שהקשיב ושמח על השיתוף.

הפעילות

הפעילות יכולה להתאים גם לבני נוער, ובלבד שהקרקע תהיה מוכנה לשיח אינטימי. 
בקהילות מסוימות קהל מגוון גילאית יכול למנף את הפעילות ובקהילות אחרות זה 

יכול ליצור מבוכה או התנגדות. בקהילות אחרות יהיה חשוב לחלק גם את אוכלוסיית 
 המבוגרים לתתי קבוצות )צעירים/ מבוגרים/ גיל שלישי(. 

חשוב לחשוב על הקהילה הספציפית שלכם ולהתאים את הרעיון לקהילה.
 שימו לב 


