
 
 

 
 

 איתןוכולנו אור  קטןכל אחד הוא אור 

 בת לחנוכה@פעילות מתוק
 
 

ינת לבחו ,טוב שביאל השבי,  אור הקטןה: אל להסתכלות פנימית הן הזדמנות מספקתתקופת חג החנוכה, חג האור, 

יכולת של אל השבנו,  אור האיתןה: אל להסתכלות קבוצתית ; הןלאחר ולסביבתי ץ אור זה ולהאיר בוהיכולת שלי להפי

 לסביבתנו. , כקבוצה,הטוב שבנומולהעניק  זה את זהכולנו לצמוח יחד, להצמיח 

 

 לשעה וחצידקות  45בין  מסגרת זמן

 י"ב-ז' אוכלוסיית יעד

 ם.הנקודות החוזק שבאת לסייע למשתתפים לזהות את הכוחות ו  מטרות הפעילות

 שימוש י יד לע בה יוזמה ומנהיגותוגילויי  הכוחחזק את לגבש את הקבוצה ול

 כל חברי הקבוצה.כוחות ב

מטרות ההוראה 
 המתוקשבת

 יצירתיות וחדשנות בדרך החשיבה של המשתתפים. לעודד 

 שיתופיות ועבודת צוות.קבוצתית תקשורת לפתח , 

 דרישות מהמנחה
 שיעור(-קדם)הכנות 

 לוח פתקיות שיתופי מקוון – LINO-פתיחת דף ב

ליצור קבוצות של חברים המשתמשים אפשר  .)דורש רישום מראש( Linoitקישור לאתר: 
 טוויטר.בפייסבוק ובתכנים בדוא"ל, בבין כולם ולשתף  באתר לשיתוף קבוע ומהיר

 הדרכה לשימוש באתר

 סרטון הדרכה עברית

  _מינהל מדע וטכנולוגיה,מדריך כתוב

)דורש רישום  פוסטרים דיגיטלייםו מחולל כרזות – Glogster-פתיחת דף ב

 מראש(.

Glogster  פוסטר מעין – גלוג ליצור למשתמש המאפשרת רשתית אפליקציה היא 

 .אחרים משתמשיםבו  ולשתף נושא בכל – אינטראקטיבי

 משרד החינוך
 מינהל חברה ונוער

 אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx6bW9yYWFzaGRvZHxneDoyNWY2NTExOTliN2UyZDJi
https://www.youtube.com/watch?v=qLAeOJ0NrlU#t=81
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/ict/ict_linoit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Ict/ict_Glogster.pdf


 :זה ציטוטבלוח יוצג  .LINOר לוח באמצעות וצי( המנחה י1 הפעילות מהלך 

ואין  ,"צריך כל אדם שידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר. ואין נרו שלו כנר חברו

 ן קוק(היצחק הכ-המיוחסת לרב אברהם אמרה)איש שאין לו נר" 

ה ואת תהמאירה את סביב, אבוקההוא למעשה נר זה  גם בכם דולק נר מיוחד.
 . כולו העולם

אתר בית ל, קישור דוא"לידי שליחת הודעה, ל לשתף את המשתתפים בקישור ללוח עאפשר 

 וכו'. QRספר, קוד ה

כפרטים ולהעלות  את תגובתם  לחשוב על נקודות האור שיש בהםיתבקשו המשתתפים 

 בלוח בזמן אמת. תגובות המשתתפים ייראו לוח השיתופי. לבפתקיות 

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

 יציגו את הפתקים שהעלו. 

 יום.מבאה לידי ביטוי ביו שבהם כיצד נקודת האורלבקש מהמשתתפים להדגים אפשר 

 .קבוצהה ו נקודות האור והחוזק שלשבה יוצג גלוגסטר-ר כרזה בוצי( המנחה י2

 ,כקבוצההכוחות שיש בהם על האור וו לחשוב על נקודות החוזקיתבקשו  המשתתפים

לכרזה השיתופית מלל, תמונות, סרטונים.  להעלות . אפשרכרזהלולהעלות אותם 

 המשתתפים יכולים לצלם בעצמם סרטון ולהעלותו לכרזה.

 

 .לזולתאו  משימה של תרומה לקהילהל , המשתתפים יעלו הצעותעם סיום הכנת הכרזה

 :ו נושאים אלוברר לעצמי ףמשתתכל . קבוצהשיש בוי לכל נקודות האור תן ביטישתמשימה 

 .משתלב באור האיתן של הקבוצה בוהאור הקטן שכיצד 

 .משפיע על בחירת המשימה הכוח הקבוצתיגילוי כיצד 

 ו.החוזק הייחודיות לבנקודות למעשה הקבוצתי הוא יכול לתרום כיצד 

 

 שבכוחם לעשות ולהאיר ,אישיים ,להזמין את המשתתפים להציע גם מעשים קטניםאפשר 

 לאחרים.  בכך

 

 

http://en.linoit.com/
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Ict/ict_Glogster.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Ict/ict_Glogster.pdf

