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 ה והמנורהיחנוכיהתחרות 

  מרה"בדה ולשבסימן  הנושא השנתי "לענאיר את העולם 

המשלבת בין לימודי הקודש  לקראת חנוכה מידה בין תחומית ללמצורפת הצעה 

שתאיר את נושא האקלים והסביבה, הכנת חנוכייה   .מדע והטכנולוגיהולימודי ה

 . אקולוגי -טכנולוגי - מדעי- תורני  :חיבור של התלמידים לתחומים

כדי לפרסם את ניצחונם של  בחנוכייהרות חנוכה נבחג החנוכה אנו מדליקים 

בבית  המנורהבו הדליקו את שהשמן  פךנס זכר החשמונאים במרד נגד היוונים ול

טהור שיכול היה להספיק ליום אחד בלבד הספיק אחד קטן עם שמן  פך ,המקדש

 .ה נקראת בשם 'מנורת חנוכה'יהחנוכיש נמצא במקורות ובהלכה לשמונה ימים.

דים להבדלים בין המנורה לחנוכייה, לדומה ננצל את חג החנוכה כדי לחשוף את התלמי

הכללים וההנחיות מה  –נלמד מה דרישות המוצר  -טכנולוגיה נשלב  .והשונה

מאיזה חומרים ניתן לבנות  התלמידים יתכננו .מנורהוה יהילבניית החנוכ ההלכתיים

מרה", לקיימות ומשבר ולש בדה"לעבהקשר לנושא השנתי  ה/מנורהיאת החנוכי

עביר מסר בהקשר תעמוד בכללים ויצירתית  כך שתחנוכייה  התלמידים יבנוהאקלים.  

 לנושא השנתי. 

 .ולתלמידיםהתחרות נושאת פרסים לביה"ס 

 

 :מדעיםוהמורה הקודש של למידה בין תחומית שלוב ל הצעת דרכי פעולה לביה"ס

מבנה ו היעל הלכות החנוכימוד משותף יל ,ו(-)ג של צעירים ובוגרים החברותלמידה  ב

סיכום ו, )מצורפים דפי לימוד והשוואה( והשוואה ביניהם בתורההכתוב  המנורה

 ה לגביהבנמומלץ לחדד את ה. לבניית החנוכיה הלכתייםהכללים , הדרישות המוצר

עיבוד מתכות  –ובהווה  מעשה ניסי "מקשה אחת תעשה אותה" בעבר בתורה הדרישה

 ממליצה לשלב את רב בית הספר או מורים לקודש לנהל את הלימוד בחברותה.יציקה.  –
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התייחסות לבחירת , הילבניית החנוכי המורה למדעים תנחה את התלמידיםההמלצה ש

  קיימות.ויצירתיות חומרים, עיצוב, 

, שנלמדו כללי ההלכהלפי  בניית חנוכייה- הבנת דרישות המוצר -טכנולוגיה  .א

שתעביר את המסר של  חנוכייה יצירתית, לקיימותבהקשר  יםבחירת חומר

 קיימות ומשבר האקלים. מרה"בדה ולש"לע

 יה.יעל בחירת החומרים ועצוב החנוכ כתיבת הסבר .ב

 .של סעיף א יה שתעביר את המסרילחנוכ בחירת שם .ג

מרה" קיימות בדה ולשהקשור לנושא "לע איתור טקסט מהמקורות התורניים .ד

 .ומשבר האקלים

בתי ספר תורניים, קבוצות מצטיינים וכד' ) ההתייחסות  –" מיטבי לכת"ל .ה

מפורטת על עיטורי המנורה  ומתן  למידה קצת יותר בפרסים תהיה בהתאם( 

, חיבור חומרים לבנות את המנורה בתנאים של היום ) ו-אפשרות לתלמידי ה

מומלץ לבנות את המנורה עם קנים  (  ולאור הדרישה בסעיף א.'וכד חלקים

 ישרים כמו האיור השמאלי בדף הלימוד.

בבתי  בקריטריונים.ת העומד -המנצחתה יבחירת החנוכיתערוכה בית ספרית ו .ו

 ספר "מטיבי לכת" גם את המנורה.

 צריכה לכלולמצגת ה– " לתחרותתוצרי העשייה החינוכית" הכנת מצגת  .ז

חנוכיות, ה ת, תערוכיה יורה והחנוכבחברותה על המנ למידה:  והסברים תמונות

וטקסט  יםהסבר שם התלמיד, החנוכייה המנצחת הכוללת ה ברורה שלתמונ

המנורה המנצחת עם "מיטיבי לכת" ישלחו גם תמונה של בתי ספר .  תורני

 .הסברים וטקסט התורני

המנהל  בעמוד הראשון של המצגת יש לכתוב את שם ביה"ס, ישוב, מחוז, שם 

 המורה למדעים והמייל שלה. ושם

עד לתאריך   zipicohen567@gmail.comלשלוח אלי למייל:    יש את המצגת 

 (28.12.22ד' בטבת ) 

 וטבלת השוואה. לתלמידים מצורפים: מחוון להערכת החנוכייה, דפי לימוד

 בהצלחה רבה!

 ציפי כהן 

 בחמ"ד מדריכה ארצית למדעים יסודי

mailto:zipicohen567@gmail.com
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  ה / מנורה יהערכת החנוכילבדיקה ומחוון 

 

 אחוז  תחום הערכה
% 

10 %  חסר חלקי  % 70 אחוז % 100  

החנוכייה אינה   חנוכייה כשרה. 20%  כשרות החנוכייה
 כשרה

יצירתיות 
  בחנוכייה

חנוכייה יצירתית  10%
וחדשנית ולא 

  שגרתית

חנוכייה ברובה 
  יצירתית ולא שגרתית

החנוכייה אינה 
 חדשנית

בחירת חומרים 
  מתאימים

החנוכייה עשויה כולה  20%
מחומרים בשימוש 

 חוזר.

ברובה  החנוכייה
עשויה מחומרים 

 בשימוש חוזר

החנוכייה עשויה 
מחומרים שאינם 
בשימוש חוזר או 

עוט רק במ
 מהחומרים

היבטים חזותיים 
 ואסתטיים

עיצוב וביצוע  10%
מוקפדים רמת גימור 

 גבוה

הביצוע או הגימור  עיצוב וביצוע בינוניים
 רשלניים

הסבר על 
החנוכייה מותאם 

לנושא :"משבר 
 האקלים."

ההסבר ברור ומותאם  20%
לנושא משבר האקלים 

תוך שימוש במושגים 
הרלוונטי לנושא ניתן 

 הסבר למושגים

הסבר חלקי 
המושגים לא   או

 מוסברים

אין הסבר ההסבר 
אינו קשור לנושא 

  משבר האקלים

מצורף קטע 
ממקור תורני 

המתאים לנושא 
:"משבר האקלים 

" 

פסוק מתאים  \הקטע  20%
רישום לנושא . מצורף 

  מדויק של המקור

המקור אינו מתאים 
לחנוכה ולנושא משבר 

האקלים. או מצורף 
  רישום שאינו מדויק

אין ציטוט של 
 פסוק.
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 מתוך פניני הלכה – דף לימוד על הלכות החנוכייה

ראוי להדר ולהדליק את הנרות בחנוכיה נאה, כל אדם לפי יכולתו. ומי שאין לו  .1

 תקחולהדליקם, וכן יכול ל משטח ישריכול להדביק את נרות השעווה על  חנוכיה

 .ולהניח בהם שמן ופתילה ולהדליקם כוסיות

__________________הסבר במילים שלך כיצד ניתן להדר בהדלקת החנוכייה?  

_________________________________________________________ 

 

צריך  , כדי שכל נר ֵיראה לבדו ויתפרסם הנס.הנרותשיהיה רווח בין יש להקפיד  .2

די, שלהבתם של שני נרות תתאחד ואזי לא יצא בהם ישאם יהיו קרובים מ להיזהר 

הנרות  ידי חובה, כי ֵיראו כמדורה ולא כנר. בנרות שעווה מצטרף חשש נוסף, שאם 

 .זה את זה ולא יוכלו לדלוק כשיעור חצי שעה תיכויהם  די ימ  יהיו קרובים

 מהו כלל ראשון בבניית החנוכייה? ______________________________________

, כדי שכל הרואים יוכלו לראות את בשורה שווהלכתחילה יש להעמיד את הנרות  .3

. מצד הדין קיים המצווה גם אם הנרות ביחד, ולהבחין במספרם המכוון כנגד הנס

ת לא מונחים בשורה שווה בתנאי שהנרות מופרדים וניתן לסופרם כנגד ימי הנרו

 החנוכה. 

 מהו הכלל השני בבניית החנוכייה לכתחילה?_____________________________

 .נהגו להדליק נר נוסף לשמשכדי שלא יבוא אדם לידי איסור של שימוש לאור הנרות,  .4

, השמש בגובה שונה או במרחק מן הנרותמניחים את כדי שלא נטעה במספר הנרות, 

 .ונהגו להניחו גבוה יותר רואים, מי הם הנרות ומי הוא השמשכדי שיהיה ניכר לכל ה

 יה?____________________________________ימהו הכלל השלישי בבניית החנוכ

______________________________________________________________ 

 השמש קבוע?_______________________________________האם מיקום  .5

 _____________________________יה? יצריך לבנות את  החנוכמאיזה חומר  .6

 דרת:______________רה והמהוכללי החנוכיה הכש -דרישות המוצר סכם את  .7

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 כ"ה כתוב בחומש שמותמתוך ה דף לימוד על בניית המנורה

 

יָה " יָה ַכְפֹתרֶׂ יעֶׂ ָכּה ְוָקָנּה, ְגבִׂ ה ַהְמנֹוָרה, ְירֵּ ָעשֶׂ ְקָשה תֵּ יָת ְמֹנַרת, ָזָהב ָטהֹור; מִׂ ְוָעשִׂ

ְהיּו ָנה יִׂ מֶׂ יָה, מִׂ כָ  לט.  ּוְפָרחֶׂ ה ֹאָתהכִׂ  במילון( להיעזר )ניתן .  "ר ָזָהב ָטהֹור, ַיֲעשֶׂ

 _________מנורה?_____________________ה את לבנות צריך חומר מאיזה

 ___________________________________ ? המנורה חלקי את חיברו כיצד

 על שלמדו ו-ה כיתות לתלמידי) אחת? מקשהמ מוצר הכיןל ימיננוב יתןנ יטהש באיזו

  תכות(________________________________________מ עיבוד שיטות

יָה:" דֶׂ צִׂ ים מִׂ ים, ֹיְצאִׂ ָשה ָקנִׂ י ְמ   ְושִׂ ָחד, ּוְשֹלָשה ְקנֵּ ָדּה ָהאֶׂ צִׂ י ְמֹנָרה, מִׂ ֹנָרה, ְשֹלָשה ְקנֵּ

י נִׂ ָדּה ַהשֵּ צִׂ ת.......מִׂ יָת אֶׂ יָה, שִׂ -ְוָעשִׂ ֹרתֶׂ תנֵּ ָלה, אֶׂ ע  יָה, וְ -ְבָעה; ְוהֶׂ ֹרתֶׂ יר, ַעלנֵּ אִׂ בֶׂ -הֵּ ר עֵּ

יהָ    " .ָפנֶׂ

 מנורה? ____________היו בכמה קנים 

 _____________________________הסבר תשובתך  ר הקנים קבוע?והאם סד

_________________________________________________________ 

ֶנה "  קָׁ ִדים בַּ קָׁ שֻׁ ִבִעים מְׁ ה גְׁ ֹלשָׁ ח, ּושְׁ ֶפרַּ תֹּר וָׁ פְׁ ד, כַּ ֶאחָׁ ֶנה הָׁ קָׁ ִדים בַּ קָׁ שֻׁ ִבִעים מְׁ ה גְׁ ֹלשָׁ שְׁ

ִאים ִמן יֹּצְׁ ִנים, הַּ קָׁ ֵשֶשת הַּ ח; ֵכן לְׁ רַּ פָׁ תֹּר וָׁ פְׁ ד, כַּ ֶאחָׁ ה-הָׁ נֹּרָׁ מְׁ ה  ....... הַּ עָׁ בָׁ רְׁ ה, אַּ נֹּרָׁ מְׁ ּובַּ

ִבִעים: ִדים  גְׁ קָׁ שֻׁ ֶחיהָׁ --מְׁ רָׁ , ּופְׁ תֶֹּריהָׁ פְׁ   ..............."כַּ

        
 

 של המנורה  ובכתוב בתורה והקיפו את התשובה הנכונה: התבוננו בתמונות

 לקשט את המנורה / ניתן לקשט את המנורה כרצוננו.  בתורה יש הנחיה מדויקת איך

  , בלי לחבר חלק לחלק.ה מגוש אחד של החומרלבנות את המנור –מקשה  מילון:
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 לפי המקורות טבלת השוואה בין החנוכיה למנורה

 .לאור מה שלמדתם השלימו או הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

 במקדש מנורה חנוכיה קריטריונים להשוואה

 החומר ממנו עשוי הכלי

 

  

 בנויה  מגוש אחד של חומר 

 

 כן     /     לא /     לא     כן

 כן     /     לא כן     /     לא חלקים.ה אתחבר ניתן ל

 מספר הקנים

 

  

   צורך בשמש

 

 כן     /     לא כן     /     לא

 קישוט הקנים לפי ההנחיות

 מדויקות

 כן     /     לא כן     /     לא

 קישוט הקנים כרצון המעצב

 

 /     לא   כן   כן     /     לא

 רווח בין הקניםצריך 

 

 כן     /     לא כן     /     לא

 הקנים קבועועיצוב סידור 

 

 כן     /     לא כן     /     לא

 לכתחילה הקנים צריכים

 בקו ישר אחד. להיות

 כן     /     לא כן     /     לא

הנחיות הבניה מאפשרות  

 גמישות ויצירתיות

 /     לא    כן  כן     /     לא

 


