
עיריית אשקלון
אגף תרבות נוער וספורט 

אירועי חנוכה במתנ“סים

מסיבת חנוכה לגדולים - ריקודים, משחקי חברה, שירה בציבור כולל סופגניות וכיבוד קל 
שעה 17:00 / עלות: 20 ₪ / מבוגרים / נווה אילן / 08-6755914 1/12/15

פעילות מוסיקלית לקראת חנוכה - נגינה והכרת מוסיקת עולם, שירי חנוכה ותזמורים שונים,
דוכני מזון, סדנאות יצירה ועוד.

שעות 16:30-19:00 / עלות: 15 ₪ / וולדנברג - המרכז לגיל הרך / 08-6738182

3/12/15

טקס הדלקת נר ראשון וחלוקת סופגניות לכל המשפחה, כניסה חופשית

שעה 17:00 / נווה אילן / 08-6755914
6/12/15

ערב חנוכה לכל המשפחה
17:00 סדנת יצירה - הכנת חנוכיות וסביבונים

17:45 הצגת חנוכה - סיגי ורון
כניסה חופשית  / כצנלסון / 08-6751224

הדלקת נרות קהילתית  
סדנת סופגניות מקושטות ותיאטרון בובות

שעה 18:00 / כניסה חופשית / נווה דקלים / 08-9398795

מסיבת חנוכה נוצצת למועדון גיל הזהב
שעה 14:00 / בורטון / 08-6724272

7/12/15

זומבה חנוכה – מסיבת ריקודים, הדלקת נרות וכיבוד קל.
שעה 20:00 / עלות לאורחים: 5 ₪, לילדי החוגים: כניסה חופשית / כצנלסון / 08-6751224

גב' קרש ומר מערוך - הצגת ילדים,�טקס הדלקת נרות וחלוקת סופגניות,
פעילות עם ליצנים, דוכני איפור פנים ובלוני צורות

שעה 17:00 / עלות: 10 ₪ / נווה אילן / 08-6755914

נר שלישי של חנוכה 
בהשתתפות המנהיגים הרוחניים של העדה האתיופית: כבוד הקייסים, זקני העדה ותושבי השכונה.

הדלקת נר, ברכות, תערוכת אומנות, מופע הזמרת קנובש אבבה, כולל כיבוד קל.
שעה 17:30 / כניסה חופשית / חבצלת / 08-6845741

בית מדרש פתוח: איזהו הגיבור?
על גבורת המכבים במבט עכשווי, האם זהו הסיפור היחיד האפשרי? בהנחיית ד"ר אבנר דינור

שעה 22:00-20:00 / עלות: 15 ₪ /  וולדנברג /  08-6738182

8/12/15

נקודות של אור

לה:
בחנוכה הזה, אשקלון כו

"בוקר אור"  - שלושה ימים של חנוכייף לילדי כיתות א'-ו‘
ימי שלישי-חמישי, 8-10.12.15, 13:00-08:30, במרכזים הקהילתיים

עלות: 150 ₪, עלות לילדי צהרוני פיכמה: 100 ₪ בלבד!

מופע הסביבה של 'תותי גיבורת על'

(ערוץ הופ) וסדנאות אקולוגיה
יצירה ומדעסדנאות

בישוליםקסמיםתחרויות



עיריית אשקלון
אגף תרבות נוער וספורט 

10/12/15

הפנינג חנוכה: יצירה פעילה, דוכני מזון, הדלקת נרות וחלוקת סופגניות
הצגת הילדים "גברת קרש ומר מערוך"

שעות 19:00-16:30, עלות: 20 ₪ /  במרכז לגיל הרך - מתנ"ס וולדנברג/ 08-6738182

13/12/15

”כליזמרים לחנוכה"  - פסטיבל מוסיקה יהודית ושירי ארץ ישראל
שעות 21:30-19:30 / עלות: 30 ₪  / וולדנברג / 08-6738182

"נוער חבצלת חוגג את חג חנוכה"
הרצאה בנושא  חג חנוכה, חידון חנוכה, קריוקי - שירי חנוכה וכיבוד קל

שעה 18:00 / כניסה חופשית / חבצלת / 08-6845741

מסיבת חנוכה לילדי ’אור גלקסיה‘, הדלקת נרות חגיגית, סדנת יצירה וכיבוד קל
שעה: 17:30 / כניסה חופשית / כצנלסון / 08-6751224

14/12/15

אור גדול ב‘שפירא‘ – מסיבת חנוכה
הצגה "משפחת חג לי חנוכה"   17:00

ילדי האור של שפירא מדליקים חנוכיות - �טקס הדלקת נרות חנוכה ושירה בציבור   17:45
מופע ג'אגלינג ואש   18:15

חלוקת סופגניות / עלות: 10 ₪, מלווה חינם / שפירא / 08-6761894

'רחוב החנוכה' - הצגה של תיאטרון "קרן אור"
לילדי גן עד כיתה ד' / שעה 12:00 / עלות: 10 ₪, הורה מלווה בחינם / אלוני ציון / 08-8660034

מסיבת החנוכה של מועדון אקי"ם�הדלקת נרות, הפעלה ושירה עם מישל
כיבוד קל / שעה 17:30 / כניסה חופשית / אלוני ציון / 08-8660034

 
ערב גאלה ללהקות בלט של מתנ"ס נווה אילן

מופע, סרט אומנותי, טקס הדלקת נרות וחלוקת סופגניות, לכל המשפחה 
שעה: 17:00 / כניסה חופשית / נווה אילן / 08-6755914

לופט גשפט - הצגה מצחיקה בשיתוף הקהל. לכל המשפחה
שעה 17:30  / עלות: 5 ₪ / חבצלת / 08-6845741

"נשף החנוכה של סיגי הסופגנייה ורון הסביבון“ - הצגה
שעה 17:30 / עלות: 15 ש"ח, מלווה חינם / נווה דקלים / 08-9398795

מסיבת חנוכה מדליקה - הפדרציה לישראלים דוברי רוסית
מוזיקה, ריקודים וכיבוד קל

שעה 17:00 / עלות: 45 ₪ / בורטון / 08-6724272

ערב זמר במתנ"ס ברנע, עם הפסנתרן מתי רביבי,
הדלקת נרות חגיגית, בליווי חבורת הזמר 'חוף ימים'‘ כולל כיבוד חגיגי ושתייה חמה

בשיתוף מחלקת תרבות בעיריית אשקלון
שעה 19:00 / ברנע / 08-6731941

מסיבת חנוכה לחברי עמותת 'אעלה בתמר' ולכלל הציבור,
כיבוד קל, סרטונים שירים וריקודים

שעה: 18:00 / עלות: 25 ₪ / אלוני ציון / 08-8660034

8/12/15

9/12/15

הפנינג חנוכה לכל המשפחה מופע חנוכה עשיר בשירים, קסמים ומשחקים עם רעותי תותי הליצנית.
סדנה להכנת חנוכיות / דוכני מזון בתשלום נפרד.

שעה 11:00 / כניסה: 15 ₪, הורה מלווה בחינם / אלוני ציון / 08-8660034

אירועי חנוכה במתנ“סים
מאירים את חג החנוכה לכל המשפחה,

בשיתוף, "אורות" הגרעין התורני באשקלון ותושבי ’פארק אלון‘
בתוכנית:

ברכות מפי הרב אופיר כהן ראש הגרעין התורני באשקלון, הדלקת נרות בשירה 
צלילים ירוקים מציג: סדנת צלילים וכלים בהשתתפות הקהל, הכנת כלי מוזיקה ומופע מוזיקאלי 

בשיתוף הילדים. חידון חנוכה נושא פרסים, בהנחיית הרב נדב אבוחצירא
שעה  19:30 / עלות: 15 ₪, הורה מלווה חינם / אלוני ציון / 08-8660034

12/12/15

מסיבת חנוכה חוג ריקודים סלונים - הדלקת נרות, כיבוד קל, ריקודים ותצוגה לקהל הרחב.
שעה 17:00 / כניסה חופשית / כצנלסון / 08-6751224

מסיבת חנוכה עם "ריקודי עם" בהנחיית המרקידה שרה אביב, כיבוד קל.
הדלקת נרות חגיגית וריקודים עד חצות

שעה: 20:00 / עלות: 20 ₪ / כצנלסון / 08-6751224

טיול חנוכיות בבני ברק ופארק אריאל שרון למשפחות
יציאה: 13:00 חזרה משוערת: 21:00

עלות: 40 ₪ למשתתף / ברנע / 08-6731941

מופע חנוכה לאבות ובנים בשיתוף התרבות התורנית הרב אברהם עשור
בתוכנית: הדלקת נרות בשירה, להטוטי אש, משחקי כדורים, ריקוד הבקבוקים, בובות מתנפחות 

ענקיות, אקרובטיקה, הפתעות ופרסים, סופגניות 
שעה 19:00 / כניסה חופשית / אלוני ציון / 08-8660034

13/12/15



עיריית אשקלון
אגף תרבות נוער וספורט 

ספריית המדיה-טק

’הביצה שלא רצתה להיות ביצה‘, שעת סיפור, גילאי 3-6

יום ב' 7.12.15 / שעה 17:00 / עלות: 20 ₪ 

חיים ולדר, מפגש סופר בשיתוף התרבות התורנית אשקלון, כיתות א-ו'

יום ג' 8.12.15 / שעה 12:00 /עלות: 10 ₪

’גברת קרש ומר מערוך‘, שעת סיפור, גילאי 3-6 

יום ג' 8.12.15 / שעה 17:00 / עלות: 20 ₪

מופע החזרת משוררים למחזור החיים, מבוגרים

יום ג' 8.12.15 / 20:00 / כניסה חופשית

’הסופגנייה המתוקה‘, שעת סיפור, גילאי 3-6

יום ד' 9.12.15 / שעה 17:00 / עלות: 20 ₪

’הסופגנייה שהתגלגלה‘, שעת סיפור, גילאי 3-6

יום ב' 14.12.15 /  שעה 17:00 / עלות: 20 ₪

סניפי הספרייה – אירועים בכניסה חופשית לגילאי 3-6

’גברת קרש ומר מערו‘ך, שעת סיפור 

יום א' 6.12.15 / שעה 17:00 / ספריית בורטון

יום ב' 7.12.15 / שעה 17:00 / ספריית כצנלסון

’אלה מחכה לחנוכה‘, שעת סיפור 

יום א' 6.12.15 / שעה 17:00 / ספריית כצנלסון

יום ה' 10.12.15 / שעה 17:00 / ספריית בורטון

’האור שבלב‘, שעת סיפור

יום ב' 7.12.15 / שעה 17:00 / ספריית רמב"ם

יום ד' 9.12.15 / שעה 17:00 / ספריית כצנלסון 

’הסופגנייה שהתגלגלה,‘ שעת סיפור 

יום ד' 9.12.15 / שעה 17:00 / ספריית רמב"ם

’הסופגנייה המתוקה‘, שעת סיפור

יום א' 13.12.15 / שעה 17:00 / ספריית רמב"ם לפרטים: 08-6733994



עיריית אשקלון
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לרוח ולנשמה
אירועים בהפקת

המחלקה לתרבות תורנית אשקלון

מחזמר חנוכה לכל המשפחה - "יוסל'ה קמצן קדוש"

יום ד‘ 9.12.15 / היכל התרבות / למשפחות

ישיבה נפרדת - לציבור החרדי / בשעה 19:30

עלות: 30 ₪ - שקית הפתעה לכל ילד

הצגה לכל המשפחה - "חבר וחצי" עם השחקן עופר לוי 

יום ג‘ 8.12.15 / במתנ"ס וולדנברג 

שעה 18:00

עלות: 10 ₪

שעת סיפור עם הסופרת מנוחה פוקס 

ב"תפארת בבאי" / לאמהות ובנות

יום א‘ 13.12.15 / שעה 11:00-13:30

עלות: 10 ₪ 

מסיבת אבות ובנים - חידון, הפתעות ופרסים 

יום א‘ 13.12.15 / שעה 19:00-22:00 

במתנ"ס אלוני ציון

מופע עם הלהטוטן שרגא ליפשיץ "המשמחים" 

כניסה חופשית

מלווה מלכה לאבות ובנים

מוצ“ש 12.12.15 / שעה 18:30-21:00

חידון, הפתעות ופרסים 

כניסה חופשית

ערב עיון חנוכה - גבורה יהודית

יום ב', 30.11.15 / שעה: 20:00 

כניסה חופשית / גרעין תורני, אורט 19

שבת קהילה בבית הכנסת "בית אהרון"
סוף שבוע, ימי ו‘-ה‘ 4-5/12/15

שבת התרוממות לתושבי העיר עם הרב יעקב שיכנזי 

בליל שישי עונג שבת ובקשות בנוסח ירושלמי עם פייטנים מקומיים. 

סעודה שלישית עם כל הקהילה.

לפרטים:
קרן קקון: 050-6460723 

משרד:  08-6748657



עיריית אשקלון והמשרד להגנת הסביבה
גאים להאיר:

סדנאות  ומתחמים 

מתחם בקבוקים | מתחם טקסטיל |
מתחם גזם ענק | מתחם האדריכל הצעיר (קרטון)

סדנאות יצירה ברוח החנוכה

סדנת פסיפס מטבעות עתיקים, נרות חנוכה,
כד קטן עיטור כדים, הכנת סביבונים וחנוכיות ועוד

מייצגים

הדלקת נרות במייצג חנוכיית ענק מחומרים בשימוש 
חוזר - בשיתוף הקהל | יער עובדות אקולוגיות | 

הסביבון האומנותי הענק 

מתחם הפסטיבל: מקיף עירוני ה' "דרכא", מבצע חורב 6, אשקלון
חפשו אותנו בפייסבוק

טוני קרטוני  16:00
הצגה בנושא הפח הכתום  

מופע מלא באור   17:00
להקות מקומיות  

גיא פרידמן ולולי   18:00
תעלומה ברחוב סומסום   19:00

(ערוץ ’הופ‘)   
אלמו והחוקרת  

המזמרת שושנה   

עיריית אשקלון
אגף תרבות נוער וספורט 

מחלקת איכות סביבה

הפסטיבל לאקולוגיה ויצירה באשקלון 


