משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף תכנים ,תוכניות ,הכשרה והשתלמויות

וכולנו אור איתן

כל אחד הוא אור
פעילות מתוק@בת לחנוכה
קטן

תקופת חג החנוכה ,חג האור ,מספקת הזדמנות הן להסתכלות פנימית :אל האור הקטן שבי ,אל הטוב שבי ,ולבחינת
היכולת שלי להפיץ אור זה ולהאיר בו לאחר ולסביבתי; הן להסתכלות קבוצתית :אל האור האיתן שבנו ,אל היכולת של
כולנו לצמוח יחד ,להצמיח זה את זה ולהעניק מהטוב שבנו ,כקבוצה ,לסביבתנו.

מסגרת זמן

בין  45דקות לשעה וחצי

אוכלוסיית יעד

ז'-י"ב

מטרות הפעילות



לסייע למשתתפים לזהות את הכוחות ואת נקודות החוזק שבהם.



לגבש את הקבוצה ולחזק את כוחה וגילויי יוזמה ומנהיגות בה על ידי שימוש
בכוחות כל חברי הקבוצה.

מטרות ההוראה
המתוקשבת

דרישות מהמנחה
(הכנות קדם-שיעור)



לעודד יצירתיות וחדשנות בדרך החשיבה של המשתתפים.



לפתח תקשורת קבוצתית ,שיתופיות ועבודת צוות.

פתיחת דף ב – LINO-לוח פתקיות שיתופי מקוון
קישור לאתר( Linoit :דורש רישום מראש) .אפשר ליצור קבוצות של חברים המשתמשים
באתר לשיתוף קבוע ומהיר בין כולם ולשתף בתכנים בדוא"ל ,בפייסבוק ובטוויטר.
הדרכה לשימוש באתר
סרטון הדרכה עברית
מדריך כתוב_,מינהל מדע וטכנולוגיה
פתיחת דף ב – Glogster-מחולל כרזות ופוסטרים דיגיטליים (דורש רישום
מראש).
 Glogsterהיא אפליקציה רשתית המאפשרת למשתמש ליצור גלוג – מעין פוסטר
אינטראקטיבי – בכל נושא ולשתף בו משתמשים אחרים.

מהלך הפעילות

 )1המנחה ייצור לוח באמצעות  .LINOבלוח יוצג ציטוט זה:

"צריך כל אדם שידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר .ואין נרו שלו כנר חברו ,ואין
איש שאין לו נר" (אמרה המיוחסת לרב אברהם-יצחק הכהן קוק)
גם בכם דולק נר מיוחד .נר זה הוא למעשה אבוקה ,המאירה את סביבתה ואת
העולם כולו.
אפשר לשתף את המשתתפים בקישור ללוח על ידי שליחת הודעה ,דוא"ל ,קישור לאתר בית
הספר ,קוד  QRוכו'.
המשתתפים יתבקשו לחשוב על נקודות האור שיש בהם כפרטים ולהעלות את תגובתם
בפתקיות ללוח השיתופי .תגובות המשתתפים ייראו בלוח בזמן אמת.
לאחר שכל המשתתפים העלו פתקיות לאתר ,המנחה יערוך סבב במליאה שבו המשתתפים
יציגו את הפתקים שהעלו.
אפשר לבקש מהמשתתפים להדגים כיצד נקודת האור שבהם באה לידי ביטוי ביומיום.
 )2המנחה ייצור כרזה ב-גלוגסטר שבה יוצגו נקודות האור והחוזק של הקבוצה.
המשתתפים יתבקשו לחשוב על נקודות החוזק והאור ועל הכוחות שיש בהם כקבוצה,
ולהעלות אותם לכרזה .אפשר להעלות לכרזה השיתופית מלל ,תמונות ,סרטונים.
המשתתפים יכולים לצלם בעצמם סרטון ולהעלותו לכרזה.

עם סיום הכנת הכרזה ,המשתתפים יעלו הצעות למשימה של תרומה לקהילה או לזולת.
משימה שתיתן ביטוי לכל נקודות האור שיש בקבוצה .כל משתתף יברר לעצמו נושאים אלו:
כיצד האור הקטן שבו משתלב באור האיתן של הקבוצה.
כיצד גילוי הכוח הקבוצתי משפיע על בחירת המשימה.
כיצד הוא יכול לתרום למעשה הקבוצתי בנקודות החוזק הייחודיות לו.

אפשר להזמין את המשתתפים להציע גם מעשים קטנים ,אישיים ,שבכוחם לעשות ולהאיר
בכך לאחרים.

