
  

 

 

 

 להפיץ את האור

 

  ובאופן מטאפורי. נרותעות באמצ תלמידים יתעמקו ברעיון האור, הפצת האורלמורה: 

התלמידים חנוכה, הדלקת נרות של מות דרך שיתוף מסורות משפחתיות חיבור בין הכיתות התאו ניצור

יניחו את החנוכיה עליו אדן חלון  שלוישתפו תמונה יספרו על החנוכיה המשפחתית האהובה עליהם, 

לעולם, לקהילה שלהם, לבית הספר  להפיץמסר שהיו רוצים מהלך החג. בנוסף התלמידים יחשבו על ב

  התאום שלהם יחד עם אור הנרות.

יסוק בציטוטים בנושא אור ונרות, ו', עם שכבות גבוהות יותר אפשר לשלב ע -כיתות א' גיל מומלץ: 

  שיתוף הציטוט ומחשבות אודותיו.

גנדי אמר "אני לא רוצה שביתי יהיה מוקף קירות מכל צדדיו, וחלונותי מכוסים. אני רוצה שתרבויות כל 

העולם ינשבו אל תוך ביתי בחופשיות רבה, ואני לא אתן לאף אחת מהרוחות המנשבות להפיל אותי 

  מהטמה גנדי                    מרגלי" 

 

תאומות בין קהילות ובין בתי ספר היא כמו בניית קשרי 

לפתוח חלון ולהתבונן החוצה. כשאני מתבונן החוצה אני 

מציג את עצמי ולומד על האחר, הלמידה ההדדית 

  מלמדת אותי גם משהו על עצמי.

אחד המנהגים של חנוכה היא להניח את החנוכיה על אדן 

וכך נפיץ את הנס  חלון כדי שאור הנרות ייראה למרחוק

  של החנוכה ויירבה אור בעולם.

אם היית יכולה לתלות שלט ליד החנוכיה, שלט שיראה 

ה מסר לעולם, לקהילה, לבית הספר התאום שלך היית כותבת על זלמרחוק, אי

   השלט?

   דים או בקבוצות קטנות והכינו שלט כזה.יחישבו על רעיונות לשלט כיח

  



  

 

 

 

 …שיו תפיצו את האורכע

תבחרו את החנוכיה המשפחתית האהובה 

עליכם, שאלו מישהו בבית מאיפה היא הגיעה? 

  האם יש סיפור מאחוריה?

  צלמו את החנוכיה.

יצרו סירטון קצר עם התמונה של החנוכיה, הסבר על  flipgrid.comתוך שימוש ב 

הרקע שלה ו/או למה אתם בחרתם להציג אותה, צרפו תמונה של אדן החלון עליו 

   ד החנוכיה במהלך שמונת ימי חנוכה, וכמובן צרפו את השלט.תעמו

   שיצרתם. flipgridשתפו את הכיתה התאומה עם ה 

  לדיון בכיתה:

  איך זה מרגיש לדעת שלמרות המרחק הפיזי הרב בינכם

בדצמבר, כה' כסלו,  11 -לבין הכיתה התאומה, בליל ה 

  כולכם תדליקו נרות חנוכה?

  שונה בין החנוכיות שבחרתם מה היה דומה ומה היה

  לשתף?

  בהשוואה בין הנושאים שאתם העליתם בשלטים שלכם

    לנושאים שהכיתה התאומה העלתה בשלטים שלה, מה היה דומה ומה היה שונה?

  מקריאת השלטים של הכיתה התאומה, אילו דברים חדשים למדתם עליהם על

  הקהילה שלהם?

  …מה הדומה ומה השונה -חנוכיה ומנורה 

מנורת שבעת הקנים היא מנורת זהב, שהייתה מוצבת במשכן ומאוחר יותר בבית 

המקדש, ובה היו כהנים מדליקים ומטיבים את נרותיה מדי ערב. המנורה היא 

  אחד מסמליו של העם היהודי וניצבת בלב סמלה הרשמי של מדינת ישראל.

מעט בלבול. אכן כל חנוכיה (בת מנורה מה שמוביל ללא  -בתפוצות לעתים קרובות החנוכיה מכונה 

 תשעה קנים) היא גם מנורה, אבל לא כל מנורה היא חנוכיה...


