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 איתןוכולנו אור  קטןכל אחד הוא אור 

 בת לחנוכה@פעילות מתוק
  
 

 
 
 

 
 ,טוב שביאל השבי,  אור הקטןה: אל להסתכלות פנימית הן היא הזדמנות, חג האור, תקופת חג החנוכה

אור האל : להסתכלות קבוצתית ; הןלאחר ולסביבתי האור הזה ולהאיר בוץ את היכולת שלי להפיינת לבחו

 לסביבתנו. , כקבוצה,הטוב שבנומולהעניק  זה את זהיכולת של כולנו לצמוח יחד, להצמיח אל השבנו,  האיתן

 מערך פעילות

והשתלמויות, מינהל אורנשטיין, אגף תכנים, תכניות, הכשרה -כהןעמליה לואין וטלי  היגוי פיתוח וכתיבה:
 חברה ונוער

 אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער, אפרת חבה עריכה לשונית:

 

 האור שבנו  ,האור שבי :חג החנוכה נושא

 שעה וחצידקות ל 45בין  מסגרת זמן

 י"ב-ז' אוכלוסיית יעד

 

 מטרות הפעילות

  םהבנקודות החוזק שאת הות את הכוחות ולז למשתתפיםלסייע. 

  לע בה מנהיגותהיוזמה וואת גילויי ה הכוחחזק את ול הקבוצהלגבש את-

 כל חברי הקבוצה.כוחות שימוש בי יד

מטרות ההוראה 
 המתוקשבת

 המשתתפיםיצירתיות וחדשנות בדרך החשיבה של  עידוד. 

 שיתופיות ועבודת צוות.קבוצתית תקשורת פיתוח , 

 מיומנויות המאה
 21-ה

 שיתופיותו צוות עבודת. 

 לחץ כאן wordפעילות בגרסת להורדת ה
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 שימוש בכלים  פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים-תקשורת בעל תיציר

 .מתוקשבים

 מהמנחהדרישות 
-קדם)הכנות 
 שיעור(

 מקווןשיתופי לוח פתקיות  – LINO-דף בפתיחת 

ליצור קבוצות של חברים  אפשר .(מראש )דורש רישום Linoitקישור לאתר: 
תכנים בדוא"ל, בולשתף  ,בין כולם המשתמשים באתר לשיתוף קבוע ומהיר

 טוויטר.בפייסבוק וב

 הדרכה לשימוש באתר

 סרטון הדרכה עברית

  _מינהל מדע וטכנולוגיה,במדריך כתו

)דורש  פוסטרים דיגיטלייםו מחולל כרזות – Glogsterבפתיחת דף 

 .רישום מראש(

Glogster  מעין – גלוג ליצור למשתמש המאפשרת ,רשתית אפליקציה היא 

 .אחרים משתמשיםבו  ולשתף ,נושא בכל – אינטראקטיבי פוסטר

 יוצג הציטוט הנ"ל:לוח ב LINOבאמצעות לוח  רוציי המנחה( 1  הפעילותמהלך 

ואין נרו שלו כנר  ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר.ש"צריך כל אדם  

יצחק  –המיוחסת לרב אברהם  אמרה) ואין איש שאין לו נר" ,חברו

 ן קוק(ההכ

המאירה את , אבוקה הוא למעשהנר זה  גם בכם דולק נר מיוחד.
 . כולו ה ואת העולםתסביב

, קישור דוא"לידי שליחת הודעה, -בקישור ללוח עלהמשתתפים לשתף את  אפשר

 וכו'. QRספר, קוד האתר בית ל

ולהעלות  את  ,כפרטים בהם לחשוב על נקודות האור שישיתבקשו  המשתתפים

 בזמן אמת. לוח ב תגובות המשתתפים ייראולוח השיתופי. לתגובתם בפתקיות 

בו שסבב במליאה יערוך  המנחה לאחר שכל המשתתפים העלו פתקיות לאתר,

 ו. העלש הפתקיםאת  המשתתפים יציגו

באה לידי  שבהם כיצד נקודת האורלהדגים  מהמשתתפיםלבקש  אפשר

 יום.מביטוי ביו

 .קבוצהה ו נקודות האור והחוזק שלשבה יוצג גלוגסטר-ר כרזה בוציהמנחה י( 2
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הם הכוחות שיש בעל ור והאו לחשוב על נקודות החוזק יתבקשו המשתתפים

תמונות, מלל,  לכרזה השיתופית להעלות . אפשרכרזהלאותם  להעלותו ,כקבוצה

 ו לכרזה.ם לצלם בעצמם סרטון ולהעלותיכוליהמשתתפים סרטונים. 

 

 משימה של תרומה לקהילהל , המשתתפים יעלו הצעותעם סיום הכנת הכרזה

ברר י ףמשתתכל  .קבוצהשיש בוי לכל נקודות האור תן ביטישתמשימה  .לזולתאו 

 :ו נושאים אלולעצמ

 .משתלב באור האיתן של הקבוצה בוהקטן שהאור  כיצד

 .משפיע על בחירת המשימה הכוח הקבוצתיגילוי כיצד 

 ו.החוזק הייחודיות לנקודות בלמעשה הקבוצתי  הוא יכול לתרוםכיצד 

 

שבכוחם לעשות  ,אישיים ,להציע גם מעשים קטנים המשתתפיםלהזמין את  אפשר

  לאחרים. בכך ולהאיר
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