
, תכניות, תכניםאגף 
הכשרה והשתלמויות



אל האור שבאחר ואל היכולת  , אל האור שבי: מספק הזדמנות להסתכלות פנימית, חג האורים, חג החנוכה

.שלנו להפיץ את האור ולהאיר בו זה לזה ולסביבה

מטרות

בהם לטובת  ולהשתמש למשתתפים לזהות את הכוחות ואת נקודות החוזק שבהם ולעודד אותם להעצים אותם לסייע •

.הכלל

.הקבוצתייםהכוחות למשתתפים לזהות כוחות ונקודות חוזק בחבריהם לקבוצה ולהכיר בסגולות שבמכלול לסייע •

.יצירתיות וחדשנות בדרך החשיבה של המשתתפיםלעודד •



למנחה

באמצעות שימוש  אור אפשר לערוך רשימה כיתתית של שירים שמופיעה בהם המילה •
.מנטימטר: בכלי שיתופי כדוגמת

.אפשר להתאים את הפעילויות לשירים שנבחרו או לשירים המופיעים בפעילות

במליאה

.ערכו רשימת ערכים שעולים מהשירים? איזו תחושה עולה בעקבות שמיעת השירים•
.  נתחלק לקבוצות בנות שמונה משתתפים

.ירשום את שמו ואת האור שבו, כל משתתף יקבל נר: אפשרות ראשונה•
. על כל נר תרשום שם של חבר בקבוצה, הקבוצה תקבל שמונה נרות: אפשרות שנייה•

".  נר"כל אחד נר באקראי וירשום את האור שבאותו יקחוהמשתתפים 
.של כל חברי הקבוצה" אורות"הקבוצה תיצור חנוכייה מכל הנרות ותפרט את רשימת ה•
.הצגת התוצרים בדרך יצירתית•

https://www.mentimeter.com/


https://www.youtube.com/watch?v=jeU9Sbq0D0A


?בשיראורמהי משמעות המילה , לדעתך•

מהו הרעיון שהמשורר רצה לבטא בבית הראשון של  , לדעתך•

?מה דעתך על רעיון זה? השיר

?  ליבךהניצוץ המסתתר בצור מהו •

דימוי  , ציור, תמונה, שבך באמצעות שירניצוץ על ספר 

. או כל דרך אחרת העולה בדעתך

,ַהֶהְפֵקר-לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן"
,ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-ַאף לֹא

ִנַקְרִתיוִכי ִמַסְלִעי ְוצּוִרי 
.ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי

,ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתר
,ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ִניצֹוץ ָקָטן 

–לֹא ְגַנְבִתיו , לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש
".ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

ב"תרס, חיים נחמן ביאליק, "לא זכיתי באור מן ההפקר"מתוך 

לבךבצורהמסתתרהניצוץ

האוראתשמשקפותתמונותיצלמוהמשתתפים
(התנדבותמקום,מסויםכישרון:לדוגמה)שבליבם

/שביהניצוץ'שכותרתומהתמונות'קולאזויכינו
בכלהקבוצהאתלשתףאפשר.'המשתתףשם

כלמיצירותגדול'קולאזלהכיןאומהיצירותאחת
Loupe-ב'קולאזלהכיןאפשר.המשתתפים

http://www.getloupe.com/create


, צריך שכל איש ידע ויבין
, שבתוך תוכו דולק נר
, ואין נרו שלו כנר חברו
. ואין איש שאין לו נר

, וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות

, את אור הנר ברבים
ולהדליקו לאבוקה גדולה
.ולהאיר את העולם כולו

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

?האם אתה יכול לחשוב על מישהו שהאיר את העולם באורו
בקישורהקבוצהאתוישתףשיתופיתמצגתיפתחהמנחה
אתשהאיראדםאודותיחקרו(בקבוצות)המשתתפים.למצגת
תמונותכולל,האדםשלסיפורואתויסכמובאורוהעולם

.במצגת,וסרטונים

עלמידעעםשקפיםובהשיתופיתמצגתתהיה,התהליךבסיום
השונותבדרכיםלדיוןבסיסתהיההמצגת.שוניםאנשים

.העולםאתבהןלהאירשאפשר



חשוב על דרך להבאת האור שבך לידי 
.ביטוי

ולהעלאתלדיוןדףיפתחהמנחה
יוכלמשתתףכל,tricider-ברעיונות
להגיבובמקבילשלוברעיוןלשתף

,פידבקלתת,האחריםלרעיונות
במימושלאחריםלעזור,להוסיף

טוביםלרעיונותולהצביעהרעיונות
.(לייקסימון)לדעתו

https://www.youtube.com/watch?v=huPNIaB8Yw8
https://www.tricider.com/;jsessionid=jiZrs0VioV8nV1Wsl0znBw


קוראתאני)עצמועלרעותלחשובהואהאדםשלביותרוהאפלהנוראשהחטאחושבתאניפעמים"

ובריחהרפיוןאםכי–כללענווהבזהואין.(האינסוףבעיניולא'השכניםבעיני'עצמועללהביטלזה

שהםכישרונותיךואתשבךהאלוהיאתאהוב.היהדותמיסודותאחדכמדומנישהוא,החייםמבניין

"ובעתידךבכוחותיךמאמינהאני.הנצחממקורטיפה

זלדה

?כיצד קטע זה של המשוררת זלדה מתקשר לפעילות, לדעתכם
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:בסיום הפעילות דונו בקבוצה

לחיי היומיום של הכיתה כקבוצה  " מלוא האורות"כיצד נוכל לרתום את •

?של הקהילה, של בית הספר, חברתית

?היכן הייתם רוצים להביא לידי ביטוי כוחות אלו•

.שעלו בדיוןלמימוש הרעיונות תוכניתהציעו •


